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www.koupelnyza3dny.cz tel.: 274 810 848

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

LINEA pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

spol. s r.o.
V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)
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VestavěnéVestavěné
skříně, skříně, 

kuchyně, kuchyně, 
nábytek
na míru

www.spilka-truhlarstvi.cz

Breicetlova 771, Praha 9Breicetlova 771, Praha 9
((HASSO - Černý MostHASSO - Černý Most)), tel.: 224 317 142, tel.: 224 317 142

Zimní slevy 30%

Zimní slevy 30%603 242 133
603 242 133
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1+kk za 1,3 mil.

2+kk za 1,7 mil.

3+kk za 2,8 mil.

CENOVÁ
REVOLUCE

nové 
byty u metra!

www.facebook.com/ekospol 
tel.: 233 372 021

www.ekospol.cz

PANORAMA KYJE

Dokončení již v létě!

Inzerce
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skončily prezidentské volby a jejich vítězem

se stal Miloš Zeman, který na příštích

pět let bude naším prezidentem. Jak jsem

publikoval, mým kandidátem byl Karel

Schwarzenberg, jenž získal jasnou pod-

poru v hlavním městě i v naší MČ, ale

v součtu se zbytkem republiky to však

nestačilo, a rozhodnutí většiny je jasné.

Pozitivní bezesporu byl ale fakt, že se do

voleb zapojilo téměř 60 procent voličů 

České republiky, a ukázalo se tím, že 

lidem není lhostejné, co se v politice děje. A co je ještě důležitější,

že pochopili, že mohou svými hlasy vývoj politiky měnit. To platí

i o voličích – obyvatelích naší městské části, a jsem za to velmi rád. 

Od voleb je neodradilo ani mrazivé počasí a sníh. Zima se totiž ko-

nečně ukázala v té pravé podobě a radost z toho měly snad jen

děti, které bylo vidět na mnohých vršcích Prahy 14, jak bobují

a sáňkují. Příjemným překvapením možná byla pro mnohé z nás

kvalita zimní údržby, která je zatím bez větších problémů zajištěna

i v místech, kde jsme v minulosti řešili problémy místních lidí,

a doufám, že tomu tak bude i do budoucna a stížností občanů

bude v tomto ohledu jen minimálně.

Pojďme ale k aktuálnímu vydání Čtrnáctky, která se tentokrát nese

v duchu závažných témat, která se týkají nás všech, kteří žijeme

v Praze 14. Jedním z těch zásadních je ohlédnutí za problémy způ-

sobené dvěma velkými haváriemi vody, jež zkomplikovaly život stov-

kám domácností Prahy 14 právě v době Vánoc. Pokud vás zajímá,

z jakého důvodu k nim došlo a proč způsobily takový chaos, přečtěte

si reportáž, kterou naše redakce k tomuto tématu připravila.

Další zásadní kauza, kterou se v únorovém vydání podrobně za-

býváme, se týká plánované stavby obřího skladu firmy Coca-Cola.

Za sebe i celé vedení městské části mohu slíbit, že náš odmítavý

postoj nezměníme a budeme proti tomuto záměru bojovat ze

všech sil. Přehnaně veliká stavba v sousedství rezidenční čtvrti je

pro nás nadále nepřijatelná, stejně jako zátěž způsobená dopravou,

hlukem a emisemi ze stovek kamionů, které by denně tento sklad

„obsluhovaly“. Zásadní pro fungování městské části a úřadu je

i rozpočet pro rok 2013, který se právě dokončuje ke schválení

v zastupitelstvu. Jeho důležitost vám v rozhovoru objasní zástup-

kyně starosty Lucie Svobodová. Vzhledem k tomu, že se uzavíralo

pololetí ve školách, nezapomínáme ani na školáky a jejich rodiče.

V nabídce táborů a příměstských táborů můžete vybírat z aktivit,

které vám jistě zaručí příjemně strávené jarní prázdniny nejen na

horách, ale klidně i na Černém Mostě. 

Váš starosta
Bc. Radek Vondra

Vážení čtenáři,

Časopis ČTRNÁCTKA • Časopis není periodikem žádného politického subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři 

• Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 

• Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14

(Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • V případě problémů s distribucí nás kontaktujte na tel.: 296 114 911 nebo

zašlete adresu konkrétního místa na e-mail: distribuce@casopis14.cz nebo poštou na adresu vydavatele • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296 114 911 • Šéfredaktor: Jakub Mračno, tel.: 725 393 330,

e-mail: redakce@casopis14.cz • Redakční rada: Bc. Radek Vondra, Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek,

Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto zástupcům všech politických stran zastoupených

v zastupitelstvu MČ Praha 14 • Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz, uzávěrka inzerce 15. 2. 2013 

• Redakce si vyhrazuje právo zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie

pocházejí z archivu redakce • Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční

sdělení označujeme zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: nové elektromobily před ÚMČ Praha 14 
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KDYŽ JSME V MINULÉM ČÍSLE ČTR-
NÁCTKY UPOZORŇOVALI NA NENADÁ-
LÝ VÝVOJ OHLEDNĚ CHYSTANÉ STAVBY
MAMUTÍ SKLADOVACÍ HALY FIRMY
COCA-COLA V KYJÍCH, SLÍBILI JSME
VÁM, ŽE SE K TÉMATU JEŠTĚ VRÁTÍME.
JAKO ODBORNÉHO GARANTA K TÉTO
PROBLEMATICE JSME SI
LOGICKY VYBRALI HLAVNÍHO ARCHI-
TEKTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
ING. ARCH. MILANA VESELÉHO. JAK
JAKO ODBORNÍK VNÍMÁ TUTO STAVBU
V KONTEXTU URBANISMU PRAHY 14
A CO VIDÍ JAKO JEJÍ NEJVĚTŠÍ 
NEDOSTATKY, SE DOZVÍTE 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.

JAKÝ JE VÁŠ OSOBNÍ NÁZOR 
NA STAVBU JAKO ARCHITEKTA 
A JAKÝ JE Z POHLEDU HLAVNÍHO
ARCHITEKTA MČ?
Začnu odzadu, pohledem hlavního

architekta městské části, protože

můj osobní pohled jako architekta

bude možná pro někoho příliš emo-

tivní. Zamýšlený sklad Coca-Coly je

od samého začátku absolutně mimo

veškerou urbanistickou  realitu toho-

to místa, je to nejhorší facka krajině

naší městské části. Nejen svou abso-

lutně megalomanskou velikostí

z hlediska výšky a také půdorysných

rozměrů, ale též zátěží od nákladní

dopravy, která by vedla přes obytné

oblasti Prahy 14.

Ani  obrovské rozšíření Centra Černý

Most není z hlediska své velikosti

a dopravy takovým rizikem. Nevím, ja-

kými slovy mám komentovat nápad

postavit takový obrovský sklad upro-

střed obytné zástavby tvořené převáž-

ně rodinnými domy. Navíc přímo na

hranici s naším přírodním parkem Či-

hadla-Klánovice. Budovu, která bude

vidět ze všech míst našeho města.

A to se dostávám k názoru architek-

ta, já jsem totiž přesvědčen, že tuto

stavbu nenavrhl žádný architekt.

Myslím, že návrh tohoto skladu je

dílem toho, kdo se na tuto stavbu

dívá jen přes svůj zisk bez ohledu na

krajinu, město a lidi, co zde žijí. 

Neznám ve svém profesionálním

okolí nikoho, kdo by uprostřed zele-

ného města navrhl mrtvý plechový

kvádr bez oken, kde místo dveří

jsou jen nakládací rampy pro téměř

třicítku kamionů, o rozměrech té-

měř dvou fotbalových hřišť a s výš-

kou jako třináctipodlažní dům! Kde

místo zeleně je parkoviště pro té-

měř třicet kamionů!

V JAKÉ PODOBĚ BYSTE JAKO 
ARCHITEKT AKCEPTOVAL STAVBU
SKLADU COCA-COLY? 
Tento areál je pozůstatkem něčeho, co

postupně dožívá a je nahrazováno ji-

ným. Můžeme to sledovat ve Vysoča-

nech,  v Holešovicích a jinde, kde se

bývalé průmyslové areály mění na živé

město s domy, lidmi a parky. Podle

mého názoru by se toto mělo týkat

i tohoto průmyslového areálu.

Tento proces musí probíhat přirozeně

a postupně, protože město samozřej-

mě potřebuje i pracovní příležitosti.

Nejsem tedy příznivec žádného rozši-

řování výroby a skladů v tomto místě

a zejména vzhledem k dopravnímu

napojení tohoto areálu, protože zde

není téměř žádná možnost odvedení

nákladní dopravy mimo obytné části,

snad jen přes ulici Objízdnou, ale to by

znamenalo předělat celou křižovatku

Broumarská-Českobrodská,  a to je

zase případně úkol pro nový územní

plán toto prověřit, zda je to vůbec

možné. Možná že bychom v rámci no-

vého územního plánu měli pro tento

areál navrhnout jinou funkci, to je ale

budoucnost, takže zpátky k současné-

mu problému.

Coca-Cola tvrdí, že nárůst dopravy

do tohoto skladu bude „jen 400 ná-

kladních aut a dodávek denně“, už

toto číslo je pro tuto oblast a pro ce-

lou „Čtrnáctku“  neúnosná  zátěž, ale

daleko horší je, že tento sklad je svou

technologií a počtem svých vykláda-

cích a nakládacích ramp schopen

obsloužit  mnohem víc než tisíc ná-

kladních aut denně! A kdo zaručí, že

tato kapacita nebude po uvedení do

provozu využita, asi nikdo, koneckon-

ců proč by někdo stavěl něco, co pak

nevyužije. Pochybuji, že by si úspěš-

ná firma koupila kamion s velkým

návěsem a pak na něm vozila jen

jednu paletu...

Když Coca-Cola nedávno rozšiřovala

výrobu, tak svoje sklady rušila s tím,

že je nepotřebuje... No nechci tvrdit,

že to byl záměr salámové politiky, ale

pokud teď Coca-Cola sklad potřebu-

je, tak je snad možné si představit

sklad v rozměrech stávajících hal

a dle současného územního plánu,

ZVLÁŠTNÍ NÁHODY 
V KAUZE COCA-COLA
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Na zákresu, provedeném architektem Milanem Veselým, je vidět, že hmota plánované stavby působí
vůči okolí skutečně monstrózně.  Zvláště pak v kontrastu se stávající vilovou zástavbou.  

Téma – Praha 14 v roce 2013
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ale takovýto plně automatický sklad

s téměř neomezenou kapacitou sem

nepatří, je jen zátěží pro životní pro-

středí, svou dopravou nás udusí

a zničí celou krajinu.

POPROSÍM O VYSVĚTLENÍ
AKTUÁLNÍ SITUACE TAK, ABY JI
POCHOPIL I LAIK – CO ZNAMENÁ, ŽE
CC POŽÁDALA O ROZHODNUTÍ EIA? 
Pokusím se „laicky“ odpovědět, snad

mě odborná veřejnost neodsoudí za ně-

která zjednodušení výkladu tohoto pro-

cesu. Coca-Cola musí k tomu, aby

mohla začít stavět, nejprve získat územ-

ní rozhodnutí a pak stavební povolení.

Coca-Cola k tomu, aby mohla zahájit

práce na územním řízení, musí nejprve

projít procesem dle Zákona č. 100/2001

Sb., což je Zákon o posuzování vlivů na

životní prostředí, v profesním slangu se

říká, že musí projít procesem EIA. Zde

si dovolím citovat slovník:

EIA (z anglického Environmental Im-

pact Assessment, česky: Vyhodnocení

vlivů na životní prostředí) je označení

pro proces (respektive studii), jehož

cílem je získat představu o výsledném

vlivu stavby na životní prostředí a vy-

hodnocení, zda je z tohoto ohledu

vhodné ji realizovat, resp. za jakých

podmínek je realizace akceptovatel-

ná. Proces nepodléhá správnímu řádu

(a nelze se proti němu odvolat) a jeho

výstup má pouze doporučující charak-

ter (byť je většinou správními úřady

akceptován). Studii EIA musí mít

a přiložit ji k žádosti o realizaci všech-

ny velké stavby a všechny podniky

s výrazným dopadem na přírodu 

(továrny, spalovny atd.).

JAKOU ROLI V KAUZE HRAJE
MHMP – MŮŽE ZVRÁTIT SNAHU
PRAHY 14 A DÁT STAVBĚ
ZELENOU? 
Celý tento proces, takzvané „Zjišťovací

řízení“, je v rukou Odboru životního

prostředí Magistrátu  hlavního města

Prahy, ten vyhodnotí „studii EIA“ vyho-

tovenou pověřenými zástupci Coca-coly

a posoudí podněty a námitky všech zá-

konných účastníků tohoto procesu,

jako je hlavní město Praha a dotčené

městské části, ale také veřejnost. 

Tento úřad buď rozhodne, že proces

ukončí tímto zjišťovacím řízením, a tím

v podstatě kladně posoudí a umožní

Coca-Cole pokračovat v územním ří-

zení. Anebo rozhodne, že tento záměr

podléhá veřejnému projednání (slan-

gově velká EIA), kde bude projekt po-

souzen z hlediska životního prostředí

nezávislým expertem a pak bude pro-

jednán s veřejností na otevřeném ve-

řejném jednání. A teprve  pak na zá-

kladě tohoto projednání s veřejností

vydá svoje stanovisko, kladné či zá-

porné, k tomuto záměru. Upozorňuji,

že právě v této fázi je a bude zapotřebí

pozorný a aktivní přístup veřejnosti!

MŮŽETE TO TROCHU PŘIBLÍŽIT?
Nechci teď subjektivně hodnotit ko-

rektnost studie EIA vypracované

Coca-Colou,  mám na  ni svůj názor

ohledně, řekněme diplomaticky, „ně-

kolika nepřesností a opomenutí“,

v něčem zdá se i zásadních. Je to věc

subjektivní. Ale jedna věc je objektiv-

ní, a tu musím zmínit. Myslím tím

zvláštní náhodu, kterou  by si někdo

mohl nechtě vysvětlit i jako faul ze

strany Coca-Coly. No asi to bylo

opravdu jen náhodou, že zahájení zjiš-

ťovacího řízení bylo načasováno tak,

aby lhůta na námitky ke studii EIA vy-

šla zrovna na vánoční svátky, kdy mají

všichni jiné starosti než sledovat

úřední desku. Kdy mají všichni jiné

myšlenky než studovat mnoho pod-

kladů ke studii EIA a místo přijímání

pozitivní energie Vánoc se zabývat ně-

čím, co rozhodně pozitivně nevypadá!

(jam)

Proč si Coca-Cola nedala práci s podobnými zákresy plánované stavby,  je podle architekta Veselého
zřejmé. Celý proces působí, jako by firma chtěla stavbu prosadit bez vědomí veřejnosti.

Obří stavba by byla viditelná nejen ze sousedních,
ale i ze vzdálených  městských částí.

ANKETA
Jak vnímáte záměr společnosti Coca-Cola, která chce v Kyjích vybudovat
novou automatizovanou skladovací halu?

Jana Blažková, Černý Most, 21 let
„Pokud je pravda, že má jít o obří plechovou kostku, jsem jednoznačně proti.

Myslím, že by radnice neměla vycházet vstříc takovým projektům, které změní

ráz městské části. Věřím, že v zájmu zdejších obyvatel tuto stavbu nedovolí.“

František Kožík, Hloubětín, 72 let
„Bohužel o tom nic moc nevím. Když ale říkáte, že by ta stavba znamenala zvý-

šení kamionové dopravy, byl bych určitě proti. Už nyní stačí ty kamiony, které

nám tu projíždí. Pro lidi z Hloubětína to je velká zátěž, takže rozhodně nechce-

me, aby se ještě zvýšila. To by myslím nikdo z hloubětínských nechtěl.“

Martin Drahný, Černý Most, 30 let
„Jsem zvědavý, zda v tomto ohledu zvítězí tlak velké firmy, která má jistě dost

peněz na to, aby si prosadila svou. Zatím to vypadá, že je radnice na naší straně

a stavbu nechce dovolit. Teď ještě aby to neusnulo a Coca-Cola si za pár let v ti-

chosti nezačala stavět. Každopádně věřím, že většina obyvatel bude proti, pro-

tože taková stavba znamená razantní navýšení nákladní dopravy.“ 
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Aktuality 

AKTUALITY
SMART POINT POMŮŽE
PODNIKATELŮM
Nová služba, kterou v současné

době připravuje projektový tým

Prahy 14 ve spolupráci s ČVUT

Inovacentrum, nazvaná SMART

point pomůže začínajícím podni-

katelům. Využít budou moci i ce-

loevropský SMART web, který

nabídne díky spolupráci s Vídeň-

skou komorou pro vzdělávání

a bratislavským partnerem, který

současně pracuje na prezentaci

projektu i.e. SMART na sociální

síti Facebook, informace spojené

s podnikáním, a to i v češtině. 

První SMART point bude otevřen

v březnu roku 2013, do budoucna

by pak měla vzniknout celá mezi-

národní síť míst, kam budou

moci občané zajít pro radu či

konkrétní pomoc. Celý projekt je

realizován díky programu Central

Europe a je spolufinancován fon-

dem ERDF.

(red)

JAK PRAHA 14 VOLILA PREZIDENTA
Druhé kolo prezidentské volby ukázalo, že obyvatelé Prahy 14 mají zájem podí-

let se na budoucím politickém směřování České republiky. K volebním urnám

přišlo v městské části v obou kolech přímé volby okolo šedesáti procent opráv-

něných voličů. Ve druhém kole odevzdali obyvatelé Prahy 14 celkem 18 642

platných hlasovacích lístků. Mezi dvojicí kandidátů, kteří postoupili do druhého

kola prezidentské volby, měl v Praze 14 jasnou převahu Karel Schwarzenberg,

který získal celkem 11 505 hlasů (61,71 %). Jeho volební sok Miloš Zeman zí-

skal v Praze 14 podporu 7 137 voličů (38,28 %), po sečtení volebních výsledků 

v celé ČR ale nakonec zvítězil a od března bude novým prezidentem. (red)
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PRÁCE NA ŠKOLNÍCH ČASOPISECH SE VYPLATILA
Školní časopis je místo, kde všichni

studenti mohou publikovat své práce

a vyjádřit své názory. Na našem gym-

náziu vychází školní časopisy hned

dva. „Kompot“ na pracovišti v Chodo-

vické ulici v Horních Počernicích,

„Detašák“ na detašovaném pracoviš-

ti v ulici Vybíralově na Černém Mostě.

Oba se v letošním roce probojovaly

přes krajské kolo až do celostátního

finále soutěže Školní časopis roku,

kterou pořádala v Brně Asociace

školních klubů ČR. (dm)

O budoucnosti Plechárny můžete rozhodnout i vy!
Víte, čemu dnes mladí lidé ze sídliště Černý Most i z dalších oblastí městské části Praha 14
říkají Plechárna? 
Jde o nepříliš vzhlednou budovu bývalé kotelny v Bryksově ulici, která původně sloužila pro vytápění a ohřev vody pro
blízké paneláky. V současnosti je tato plechová stavba, kde ještě před časem fungoval autoservis, bez využití. Radnice
tu má ale společně s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní velké plány. Jejich cílem je tento nevyužitý objekt otevřít
veřejnosti a především pak mladým lidem, kteří už v těsném sousedství Plechárny mají k dispozici oblíbený a hojně
navštěvovaný skatepark. Zájem o smysluplné kulturní a společenské využití budovy je patrný i z výsledků loňských
setkání zástupců radnice s mladými lidmi z Prahy 14. Ani o nápady není nouze. Přesto chce Praha 14 vyzvat všechny své
obyvatele, aby přispěli svou pomyslnou „troškou do mlýna“. A věřte, že každý nápad má svou váhu. Proto neváhejte
a přijďte se spolu s ostatními zamyslet nad tím, jak udělat pro budoucí generace něco přínosného a současně vylepšit
dnes takřka pustý kousek městské části. Pozvánku na veřejné projednání chystaného projektu níže berte jako vstupenku
do klubu aktivních obyvatel, kterým záleží na tom, kde žijí a jak se jejich okolí rozvíjí. (jam)

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

Á    
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

ÉŘ   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

ÍÁ   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

ANAKNÁVVÁZOP
POTEJOCbena
áV.o.p,ínrutluk41aharP

utkejorp P ANRÁHCEL dk,
a .hcícíntsačú

00:61v3102/33//6:YDK
ýlavýb(ANRÁHCELP:EDK

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

DEJORPÉNJEŘEVA
)*?ANRÁHCELP

oizuksiduonjeřevanevzs
oecívetívzodese sboohej

001avoskyrB,)ss)ivresotuaý

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

ÍNÁND

ménatsyhc
u ha

2 0

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

vokfiitnedien/a)*
sanukrapetaksu
anletokálavýb/b
putsířpěnjeřev/c

a tnecmíntinumok

tluk41aharp.www

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

tkejboývohcelpýnletav
tsoMýnreČitšildí

iciluěvoskyrBv
mímezázmínláicosestkejboýn

mert

zce.jykdk.www|zc.inrut

   
     

          
        

 
   
     

    
     

     
       

  

  

u onrávak,m

p
o

zv
á

n
k

a



07

PRAHA 14 JE OD KONCE LEDNA
NOVÝM PARTNEREM SKUPINY ČEZ
V RÁMCI PROJEKTU NAZVANÉHO
ELEKTROMOBILITA. NA ZÁKLADĚ
TÉTO SPOLUPRÁCE PŘEVZALI
ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ ČÁSTI DVA
ELEKTROMOBILY PEUGEOT ION,
KTERÉ BUDE MOCI ÚŘAD VYUŽÍVAT
PRO SVÉ POTŘEBY. 

Vedení městské části dává tímto krokem

jasně najevo, že čistota životního pro-

středí patří mezi její priority, současně se

Praha 14 zařadila mezi první městské

části v metropoli, které tato ekologická

vozidla využívají. Jde o malé osobní vozy

s čistě elektrickým pohonem, které má

radnice v dlouhodobém pronájmu. 

„Záleží nám na tom, v jakém prostředí

zde lidé žijí, podnikají a tráví volný

čas. Současně s tím chceme všem

ukázat, kde je budoucnost osobní do-

pravy. K propagaci ekologicky šetrné

dopravy využijeme pronajaté elektro-

mobily proto, že jak se říká – je lepší

jednou vidět než tisíckrát slyšet,“ vy-

světluje Mgr. Aleš Kuda, zástupce sta-

rosty MČ Praha 14, který má na sta-

rosti mimo jiné i oblast dopravy. 

Právě automobilová doprava je jedním

z největších znečišťovatelů ovzduší

obecně a ve městě to platí ještě více.

Elektromobily přitom neprodukují

žádné emise a navíc jsou také téměř

bezhlučné. Přesto těchto ekologicky

šetrných vozidel podle odhadů jezdí

v celé republice nanejvýše tři stovky.

V rámci projektu Elektromobilita ČEZ

jezdí po republice v současnosti už 40

elektromobilů. Praha 14 je v hlav-

ním městě jedním z průkopníků, před

ní si tímto způsobem od ČEZu prona-

jaly elektromobily Praha 5, Velká

Chuchle a Radotín.  

„Je potěšující vidět, jak se naše úsilí

proměňuje v úspěšnou spolupráci

s různými subjekty. Elektromobilní

mapa republiky postupně dostává

stále jasnější podobu, stejně jako

tomu bylo kdysi s pokrytím republi-

ky mobilním signálem. S Prahou 14

diskutujeme v rámci konkrétních

kroků také o instalaci dobíjecí stani-

ce elektromobilů,“ říká Tomáš

Chmelík, manažer útvaru čisté tech-

nologie Skupiny ČEZ. 

AUTO PROSTĚ STRČÍTE 
DO ZÁSUVKY 
Elektrický pohon je vedle čistoty pro-

vozu a nízké hlučnosti také velmi lev-

ný na provoz. Zatímco běžný vůz se

spalovacím motorem ujede při sou-

časných cenách stovku kilometrů za

necelých tři sta korun, stokilometro-

vý výlet elektromobilem vyjde na

pouhou čtvrtinu. 

Peugeot iON, který má k dispozici

radnice Prahy 14, je městský auto-

mobil, který je z hlediska výkonu

a nabízeného vnitřního prostoru srov-

natelný s běžným malým vozem se

spalovacím motorem. Dokáže jet až

130 kilometrů v hodině a na jedno na-

bití ujede až 150 kilometrů. Pak pro-

stě stačí přijet k některé z dobíjecích

stanic a strčit auto do zásuvky. Stan-

dardní nabíjení baterie trvá 6–8 hodin,

rychlé nabíjení pak pouhých 30 minut.

Počet dobíjecích stanic pro elektro-

mobily v současné době stále roste,

zatím je jich jen 32, vedle Prahy je

mají k dispozici provozovatelé elek-

tromobilů také v Plzni, Ostravě, Trut-

nově, Hradci Králové nebo ve Vrchlabí.

Další přislíbil ČEZ otevřít už v lednu

tohoto roku. Většinou jsou umístěny

u obchodních center nebo radnic.

Právě umístění dobíjecí stanice přímo

před budovu úřadu plánuje již v brzké

době i Praha 14. Další by podle zá-

stupců ČEZ mohly vzniknout i u růz-

ných komerčních subjektů v naší

městské části. Vedle standardních

dobíjecích stanic se nyní ČEZ zamě-

řuje i na výstavbu ultrarychlých dobí-

jecích stanic, které nabijí akumulátor

elektromobilu na osmdesát procent

za pouhých dvacet minut.

(jam)

NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY

Dva nové elektromobily Peugeot iON převzal od zástupců skupiny ČEZ místostarosta pro oblast dopravy  Aleš Kuda přímo před budovou radnice 
MČ Praha 14 v ulici Bří Venclíků.  Obě sympatická vozítka se zapojila do akce hned od přípravy druhého kola prezidentských voleb. 

Jeden z elektromobilů si krátce po předání
vyzkoušel i starosta Radek Vondra.  

Zajímavost
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VE VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
JIŽ DVA ROKY ZASTÁVÁ FUNKCI
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY PRO
OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY
A TAKÉ FINANCÍ. PRÁVĚ PROTO
JSME SE V NÁSLEDUJÍCÍM
ROZHOVORU PTALI LUCIE
SVOBODOVÉ PŘEDEVŠÍM NA
AKTUÁLNÍ SITUACI OKOLO
PŘIPRAVOVANÉHO ROZPOČTU
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 
PRO LETOŠNÍ ROK.

MĚSTSKÁ ČÁST V SOUČASNÉ DOBĚ
FUNGUJE V ROZPOČTOVÉM
PROVIZORIU. MŮŽETE ČTENÁŘŮM
PŘIBLÍŽIT, CO TO V PRAXI
ZNAMENÁ?
Nemalou součást příjmů rozpočtu

městské části tvoří příspěvky od stá-

tu. Vzhledem k problémům se schva-

lováním státního rozpočtu, který byl

nakonec schválen až těsně před kon-

cem roku, jsme při sestavování naše-

ho rozpočtu neznali přesnou výši

těchto příspěvků. Proto nebylo možné

připravit „řádný“ rozpočet a funguje-

me v „provizoriu“. To bude trvat až do

schválení „řádného“ rozpočtu, který

už nyní se znalostí schválené podoby

státního rozpočtu máme připraven.

VYPLÝVAJÍ Z ROZPOČTOVÉHO
PROVIZORIA NĚJAKÁ KONKRÉTNÍ
OMEZENÍ, NEBO JDE JEN
O AKTUÁLNÍ STAV, KTERÝ
FUNGOVÁNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
NIJAK NEOMEZUJE?
Ráda bych při této příležitosti ujistila

občany městské části, že na běžný

chod radnice, ve vztahu k občanům,

nebude mít rozpočtové provizorium

zásadní vliv. Rozpočtové provizorium

znamená, že můžeme měsíčně čer-

pat jednu dvanáctinu loňského roz-

počtu. To spolehlivě umožní řádné

fungování úřadu. Omezení by se

mohlo dotknout investic, kde je po

dobu provizoria možné hradit pouze

již nasmlouvané akce. V období před-

pokládaného trvání provizoria, které

nadto nebude nijak dlouhé, jsme

však zahájení žádné významné inves-

tiční akce neplánovali. Tedy ani toto

omezení na naši městskou část reál-

ně nijak negativně nedopadne. 

KDY VLASTNĚ PRO VÁS, JAKO
MÍSTOSTAROSTKU ZODPOVĚDNOU
ZA OBLAST FINANCÍ, ZAČÍNAJÍ

PRÁCE NA PŘÍPRAVĚ ROZPOČTU
PRO ROK 2013?
Při práci s rozpočtem se asi nedá

mluvit o „začátku“ a „konci“, spíše

snad o jednotlivých fázích střídajících

se od rozpočtu k rozpočtu. Chceme-li

hospodařit odpovědně, o což se sna-

žíme, musíme pracovat s dlouhodo-

bým výhledem. Důležité je rovněž

rozpočet průběžně vyhodnocovat

a pochopitelně neustále zvažovat,

Ing. Mgr. LUCIE SVOBODOVÁ
Rozhovor

KDYBY BYLO O CO,
BUDU SE I HÁDAT
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Rozhovor

kde by se dalo ušetřit a kde naopak

získat nové příjmy. A takovéto úvahy

jsou z podstaty nekonečné…

MNOHO LIDÍ SI POD TERMÍNEM
PŘÍPRAVA ROZPOČTU NEDOKÁŽE
PŘEDSTAVIT NIC KONKRÉTNÍHO.
MŮŽETE NÁM PŘIBLÍŽIT, 
CO VLASTNĚ TATO PRÁCE OBNÁŠÍ?
NAD ČÍM VŠÍM MUSÍ POLITIK PŘI
SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU
PŘEMÝŠLET?
I v souvislosti s vaší předchozí otáz-

kou bych byla nerada, aby vznikl myl-

ný dojem, že příprava rozpočtu je

práce pro jednoho člověka. O technic-

kou stránku tohoto úkolu se stará

především odbor ekonomiky a jsem

velice ráda, že se na profesionální

přístup kolegů a kolegyň „v zázemí“

můžeme jako volení zástupci spoleh-

nout. Tato část práce představuje

především sestavení finančního plá-

nu, zjednodušeně řečeno přehled 

příjmů, s kterými můžeme v daném

období počítat, a naopak výdajů, které

budeme muset uhradit, abychom do-

kázali plnit naše úkoly. Pokud se ptá-

te na úkol politiků, pak úkolem poli-

tického vedení je určitě hledání

priorit. A priority může každý politik

pochopitelně vidět někde jinde.

V době, kdy se nám v důsledku záko-

nů navrhovaných vládou neustále sni-

žují naše příjmy, je hledání priorit ob-

zvlášť složité. Jednoduše řečeno: bylo

by jistě velmi „příjemné“ vědět, že

máme tolik a tolik „volných“ peněz,

a „hádat se“ v radě či na zastupitel-

stvu, co s nimi: zda opravíme školy

nebo chodníky, podpoříme tu či onu

aktivitu. Takovýto pohled na priority je

však minulostí, žádné „volné“ peníze,

o které bychom se mohli „hádat“, ne-

jsou. Ba co hůř: rozsah našich úkolů

zůstává stejný nebo roste, ale objem

prostředků na jejich zabezpečení kle-

sá. Naší prioritou je tak logicky najít

úspory tak, abychom i s tímto men-

ším objemem prostředků dokázali pl-

nit naše úkoly bez dopadu na kvalitu. 

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE TAKTO
ZODPOVĚDNÝ ÚKOL VYŽADUJE
ŠIROKOU SPOLUPRÁCI S RŮZNÝMI
ODBORY ÚŘADU. JAK TOMU JE
V PRAXI?
Jak už jsem uvedla v odpovědi na vaši

předchozí otázku, na rozpočtu pracuje

celý tým lidí a já cítím potřebu všem

těm, kdo se na přípravě rozpočtu v ja-

kékoli podobě podílí, poděkovat. A ne-

jde jen, jak sám uvádíte, o kolegy

z jednotlivých odborů úřadu: na pří-

pravě rozpočtu se podílí i kolegyně

a kolegové z příspěvkových organiza-

cí, kterými jsou například i jednotlivé

školy a školky. Bez peněz to zkrátka

nejde, a proto rozpočet „prochází“ na-

příč všemi činnostmi, které prostřed-

nictvím jednotlivých útvarů zajišťuje-

me, s nadsázkou řečeno od nákupu

tužek až po generální opravy škol.

POJĎME SE ZAMĚŘIT PŘÍMO NA
ROZPOČET JAKO TAKOVÝ. MŮŽETE
SHRNOUT ZÁKLADNÍ OBLASTI, PRO
KTERÉ MUSÍ BÝT ROZPOČET
PŘIPRAVEN? JE MEZI NIMI NĚJAKÝ
ROZDÍL, MÁTE NĚJAKÉ „FAVORITY“
A JINÉ, KTERÉ NEPOVAŽUJETE 
ZA TAK DŮLEŽITÉ?
V podstatě mohu navázat na předcho-

zí odpověď: všem kapitolám rozpočtu

musíme co do kvality věnovat stejnou

pozornost, rozdíl může být v „kvantitě“,

tedy objemu prostředků v dané polož-

ce. S tím souvisí i jedna z našich pri-

orit, na které se ptáte, tedy oblast

úspor. Je asi pochopitelné, že mož-

nost uspořit je v jednotlivých polož-

kách výdajů značně rozdílná. Věřím,

že to zná každý ze svého domácího

rozpočtu: na něčem se uspořit dá, na

něčem hodně, na něčem vůbec. Nám

se velmi vyplatilo například posílit

kontrolu dodavatelů stávajících slu-

žeb: tímto jsme jen na údržbě zeleně

ušetřili v loňském roce 2,9 milionů Kč.

Tam, kde to jde, vybíráme v otevře-

ných tendrech nové dodavatele – tak

už jsme ušetřili za elektřinu a tisk,

před podpisem je nová smlouva na

telekomunikace. Vzhledem k situaci,

kterou jsem už popsala, mne velmi

mrzí, že tyto ušetřené peníze musíme

dát na pokrytí snižujících se příjmů.

Byla bych raději, kdyby tyto peníze

mohly jít do škol, hřišť, chodníků, na

dostavbu domova seniorů... zkrátka

bych se o tyto ušetřené peníze s naši-

mi  politickými partnery či oponenty

na radě či zastupitelstvu ráda „pohá-

dala“. Bohužel není o co. 

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE JEDNÍM
Z VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ, 
NA ZÁKLADĚ KTERÝCH SE
ROZPOČET PŘIPRAVUJE, JSOU
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY MČ Z DANÍ
A Z DALŠÍCH OBLASTÍ. POKUD VÍM,
V LETOŠNÍM ROCE SE TYTO PŘÍJMY
OPROTI MINULOSTI SNÍŽÍ. MŮŽETE
ČTENÁŘŮM VYSVĚTLIT DŮVODY
TOHOTO SNÍŽENÍ?
Ano. Snižující se příjmy jsou příčinou

situace, kterou jsem popsala v před-

chozí odpovědi. Na vině je legislativa,

promítající politiku vlády. Vlivem změny
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rozpočtového určení daní, tedy poměru,

v jakém si stát, obce a kraje rozdělují

peníze vybrané od daňových poplatní-

ků, přijde naše městská část ročně 

o 5 milionů korun od státu a o dalších

3,5 milionu korun od hlavního města.

Pokud bych stručně měla vysvětlit dů-

vody, pak nás vláda trestá za to, že

jsme Pražané. Podle nového rozdělení

totiž budeme v následujících letech do-

stávat méně, patrně proto, že podle

vlády tolik peněz jako Pražané nepo-

třebujeme. S tím rozhodně nesouhla-

sím, neboť Praha se o svoji infrastruk-

turu dělí s širokým okolím, což je

prakticky vidět i na naší městské části.

Další změna legislativy týkající se lote-

rií, zjednodušeně řečeno hracích auto-

matů, nás připraví přibližně o 4 miliony

korun, aniž by na druhé straně třeba

automaty zmizely, nebo za nás stát ře-

šil problémy související s tímto feno-

ménem. V praxi to tedy vypadá tak, že

my jako obec šetříme, kde se dá, 

a vláda nás za naši rozpočtovou odpo-

vědnost „odměňuje“ podobnými legis-

lativními klacky pod nohy. 

JAKÝCH OBLASTÍ SE TOTO SNÍŽENÍ
PŘÍJMŮ DOTKNE NEJVÍCE?
Jak jsem již uvedla, výpadky příjmů se

snažíme vykrýt úsporami, otázkou je,

kdy narazíme na ony zmíněné „limity

možného“. V oblasti větších investic se

zaměříme na oblasti, ve kterých může-

me získat podporu mimo náš rozpočet

a kde naopak podíl našeho rozpočtu

bude činit pouze povinnou spoluúčast. 

JAKÉ JSOU PRIORITY MĚSTSKÉ
ČÁSTI S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ
PLÁNOVÁNÍ ROZPOČTU?
Musíme pokračovat v hledání úspor,

přičemž hlavní nástroje jsem už

uvedla: kontrola stávajících dodavate-

lů, hledání nových dodavatelů a hro-

madné nákupy. To je výdajová strán-

ka. Na straně příjmů musíme aktivně

hledat možnosti, jak naše projekty fi-

nancovat mimo rozpočet – z evrop-

ských fondů, státních fondů, státního

rozpočtu či rozpočtu hlavního města.

V některých případech se nám oba

přístupy daří skloubit – zateplení škol

jsme financovali z prostředků Státní-

ho fondu životního prostředí a zate-

plení pochopitelně přinese budoucí

úspory v provozních výdajích.

JAKÉ KONKRÉTNÍ KROKY MŮŽE
MĚSTSKÁ ČÁST UČINIT, ABY SE
SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ NEPROJEVILO
V „BĚŽNÉM ŽIVOTĚ“ PRAHY 14? 
Myslím, že o všem podstatném jsme

již hovořili, snad jen doplním, že se

pochopitelně hlouběji zaměříme na

efektivitu fungování našich příspěv-

kových organizací. To je jistě nepří-

jemné, avšak nutné. 

VLONI JSTE UVEDLA, ŽE SE
PODAŘILO UŠETŘIT V ŘADĚ
OBLASTÍ. JAKÉ KONKRÉTNÍ
ÚSPORY PLÁNUJE MĚSTSKÁ ČÁST
V TOMTO ROCE A JAKÝMI KROKY
JICH CHCETE DOSÁHNOUT?
Půjdeme cestou, kterou jsme již

úspěšně vyzkoušeli: zaměříme se na

objemově největší položky, tedy na ob-

lasti, kudy „proteče“ nejvíce peněz, a to

nejen v rámci úřadu, ale právě i v rámci

příspěvkových organizací, a pro tyto do-

dávky či služby budeme ve veřejných

tendrech hledat společné dodavatele.

Tím se ušetří v jednotlivých komoditách

všude, protože od dodavatelů pořizuje-

me větší množství. Určité možnosti vi-

dím v oblasti nakládání s odpady

a v nákladech na správu bytového fon-

du, kde jsme však na počátku cesty.

KDYŽ MLUVÍME O ÚSPORÁCH,
EXISTUJE NĚJAKÁ MOŽNOST, 
JAK NAVÝŠIT AKTUÁLNÍ PŘÍJMY
MĚSTSKÉ ČÁSTI?
Na straně příjmů je to problematické.

Je třeba vzít v úvahu, že veškeré

„vlastní“ příjmy městské části přichází

od občanů: „účetně“ by nebylo nijak

složité například zvýšit nájemné

v obecních bytech, zvýšit platby v ma-

teřských školkách, nebo na druhé

straně úplně přestat podporovat kultu-

ru a sport. Nic z toho bych si ale jako

místostarostka městské části nepřála.

(jam)

v tis. Kč

Více na www.praha14.cz

Odbor hospodářské správy 20 780,00 9,66 %

Kancelář starosty 5 575,00 2,59 %

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 482,00 2,55 %

Odbor ekonomiky 5 090,00 2,37 % 

Odbor správy majetku a investic 1 976,10 0,92 %

Odbor školství 50 006,40 23,24 %

Kancelář tajemníka – oddělení informačních technologií 5 410,70 2,51 %

Odbor výstavby 335,00 0,16 %

Odbor právní a matriční 155,00 0,07 %

Odbor dopravy a ochrany  prostředí 24 780,00 11,52 %

Kancelář tajemníka 87 610,00 40,71 %

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní 7 985,00 3,71 %

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 215 185,20 100 %

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
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od 19.00 hodin

Kulturní dům Kyje — Šimanovská 47, Praha 14

pátek 22. února 2013

program:
Předtančení
Hudba Hradní stráže
BABASTEP
HITOS – největší současné hity
Tombola o zajímavé ceny

Více informací naleznete na
www.praha14.cz a www.kdkyje.cz

pod záštitou starosty 
MČ Praha 14 Bc. Radka Vondry
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ZPRÁVY Z RADNICE

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA SVÉM 52. JEDNÁNÍ KONANÉM
DNE 7. 1. 2013 MIMO JINÉ:

Vzala na vědomí pořadí dvou vyloso-

vaných žadatelů na přidělení bytu

o velikosti 1+1 v domě č. p. 670, ul.

Kardašovská, Praha 9, v souladu se

Zásadami k pronájmu bytů městské

části Praha 14 a schválila přidělení

výše zmíněného bytu prvnímu z vylo-

sovaných žadatelů, a to na dobu urči-

tou v délce jednoho roku. Druhý vylo-

sovaný zůstává náhradníkem na

přidělení bytu. 

Schválila prodloužení užívání poskytnu-

tého přístřeší formou bytu v č. p. 497,

ul. Slévačská, Praha 9, na dobu určitou

1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení –

pouze v tiskové podobě.

Neschválila záměr na odprodej by-

tové jednotky o velikosti 2+kk

v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9,

včetně spoluvlastnického podílu na spo-

lečných částech budov č. p. 625, 626,

668, 669 a pozemků parc. č. 566/27,

566/28, 566/29, 566/30, 566/31, 566/60,

566/64 novému nájemci předmětné

bytové jednotky.

Souhlasila s uzavřením smluv o vý-

půjčce ploch pro farmářské trhy

u stanic metra Černý Most a Rajská

zahrada s TSK hl. m. Prahy, se síd-

lem Řásnovka 8, Praha 1.

Nesouhlasila s pronájmem pozemku

parc. č. 72/3 o výměře cca 12 m2

v k. ú. Černý Most, ve vlastnictví

HMP, za účelem umístění mobilní

prodejny pečiva.

Souhlasila s vyhlášením výběrové-

ho řízení na prodej pozemků parc.

č. 1633, 1634, 1635, 1637/1 a 637/11,

k. ú. Hloubětín, s doporučením

smluvního zajištění závazku naby-

vatele dodržet platný územní plán

beze změn a úprav.

Souhlasila s vypsáním konkurzu

na funkci ředitele/ředitelky Mateřské

školy, Praha 9 – Černý Most, Pacu-

lova 1115, a stanovila náležitosti 

přihlášky ke konkurzu na výše zmí-

něnou funkci.

Schválila podání žádosti o poskytnutí

dotace v rámci vyhlášeného Progra-

mu prevence kriminality na rok 2013

vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR

a současně i finanční spoluúčast

z rozpočtu městské části Praha 14 ve

výši 34 000 Kč. Na základě tohoto roz-

hodnutí byla podána žádost o dotaci.

Schválila podání žádosti o dotaci

v rámci výzvy č. 6 Operačního pro-

gramu Praha adaptabilita s názvem

„Podpora žáků na základních ško-

lách Prahy 14“. Rada současně

souhlasila i s partnerstvím na žá-

dosti o výše zmíněnou dotaci před-

kládaným občanským sdružením

Komunitní centrum Chánov.

Souhlasila s uzavřením dodatku

č. 19 ke smlouvě o poskytování pečo-

vatelské služby na území Prahy 14 ze

dne 8. 12. 1997 pro rok 2013 mezi

městskou částí Praha 14 a Obl. spol.

ČČK Praha 9.

Konkurz na ředitele ZŠ Šimanovská
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele

pro základní školu Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje, s předpokladem nástupu 1. 6. 2013.
Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz v odkazu úřední deska. 
Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Naidrová, vedoucí odboru školství, 
e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz.

vý
zv

a

Konkurz na ředitele MŠ Paculova
Rada městské části Praha 14 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele 

Mateřské školy, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115.
Předpokládaný nástup 1. 7. 2013. Bližší informace naleznete na adrese www.praha14.cz
v odkazu úřední deska. Případné dotazy na telefonu 281 005 215 – Mgr. Naidrová,
vedoucí odboru školství, e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz.

vý
zv

a

Starosta městské části Praha 14 zve všechny občany
na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14,
které se koná v úterý dne 12. 2. 2013 od 15.00 hodin
v  prostorách Galerie 14 (nám. Plukovníka Vlčka 686).
Podrobný program jednání naleznete na webových
stránkách www.praha14.cz a na úřední desce. 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 14
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STÁLE JE CO 
ZLEPŠOVAT…

Před přečtením rozhovoru s panem

starostou Vondrou jsem si kladl

otázku, co všechno bude po dvou

letech vládnutí svádět na předchozí

vedení radnice. Tušil jsem, že toho

nebude málo, a nemýlil jsem se.

Strategie a vize, natož nějaká kon-

cepce panu starostovi chyběla nej-

více. My jsme na tomto místě mno-

hokrát konstatovali, že předvolební

sliby v roce 2010 vycházely členům

současné koalice daleko lépe než

jejich plnění. Nejkonkrétnějším pří-

kladem je zoufalé tápání a absence

jakékoli koncepce hospodaření

s bytovým fondem.  Prosincové za-

sedání zastupitelstva toho bylo dal-

ším důkazem. Vděčným a vždy

s oblibou zmiňovaným tématem je

předchozí nekomunikace s občany,

nezájem o řešení jejich problémů

a nebrání jejich názorů v potaz.

K tomuto tématu se vzhledem

k prostoru 1  400 znaků, které nám

otevřená radnice vymezila, vrátíme

v některém z příštích vydání. Sku-

tečný obrázek o vůli diskutovat

s občany si však nejlépe uděláte při

jednáních zastupitelstva sami.

Opravdu závažné je však tvrzení

pana starosty o množství nevýhod-

ných smluv, které v minulosti znač-

ně zatěžovaly rozpočet naší měst-

ské části. Pokud tomu tak skutečně

bylo, považuji za nezbytné, aby pan

starosta splnil svou občanskou po-

vinnost a tyto nevýhodné smlouvy

neprodleně předal orgánům činným

v trestním řízení k prošetření. Po-

trestání konkrétních viníků za jejich

pochybení, ať je to kdokoli, je v zá-

jmu všech slušných občanů. Věří-

me, že pokud pan starosta svou ob-

čanskou povinnost nesplní, nebo že

se vina konkrétních osob neproká-

že, přijme za toto tvrzení politickou

odpovědnost.

Josef Kutmon, 
předseda klubu zastupitelů ODS

Leden nám opět připravil pěknou porci

sněhové nadílky. V loňském roce se

díky rozhodnutí Rady hl. města vrátila

na pražské chodníky po dvaceti letech

sůl ve formě chemického posypu. A to

i přesto, že jsou dnes všeobecně zná-

mé její negativní důsledky – sůl poško-

zuje nejen tlapky psů a jiných domá-

cích zvířat, ale především škodí volně

žijícím živočichům, dochází k úhynu

ptactva i stromů, poškozuje zeleň,

půdu, spodní i povrchové vody. Kromě

toho způsobuje také škody na majetku

– prosakuje do základů budov, narušu-

je omítky i železobetonové konstrukce.

Nezanedbatelné škody působí také na

podrážkách našich bot či podvozcích

a karoseriích automobilů.

Proti tomuto zpátečnickému rozhod-

nutí protestovala široká veřejnost. Ten-

to protest svými stanovisky podpořily

také významné odborné organizace,

jako je Státní veterinární správa ČR,

Česká společnost ornitologická, Ko-

mora veterinárních lékařů, Nadace na

ochranu zvířat, Středisko výcviku vodi-

cích psů či Společnost pro zahradní

a krajinářskou tvorbu.

Jejich vyjádření se bez výjimky staví

za úklid sněhu kombinovaný s ne-

chemickým (inertním) posypem. So-

lení označují za nevhodný, životnímu

prostředí a majetku škodící postup.

Vzhledem k pádným argumentům již

posyp chodníků technickou solí zásad-

ně odmítla řada městských částí a daří

se jim udržovat bezpečný povrch pro

pohyb chodců i bez ohrožování zdraví

a životů zvířat a výrazného poškozování

životního prostředí. Věřím, že osvěta

a získané zkušenosti přispějí k tomu,

že se k nim již brzy přidá i naše Zdravá

městská část.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

SŮL NAD ZLATO
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Reportáž 

VELKÉ POTÍŽE ZPŮSOBILY
O SVÁTCÍCH NA KONCI ROKU 2012
OBYVATELŮM PRAHY 14 HNED DVĚ
HAVÁRIE VODY, KE KTERÝM DOŠLO
V ČESKOBRODSKÉ A VAJGARSKÉ
ULICI. V OBOU PŘÍPADECH SE
JEDNALO O POŠKOZENÝ
VODOVODNÍ ŘAD O VELKÉM
PRŮMĚRU, COŽ MĚLO V PRAXI
DOPAD NA VELKÉ MNOŽSTVÍ
DOMÁCNOSTÍ V PRAZE 14, KTERÉ
BYLY ODKÁZÁNY NA NÁHRADNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Z PŘISTAVENÝCH CISTEREN. 

Právě jejich nedostatečný počet byl

přitom jedním z důvodů ostré kritiky

občanů, kterým tato nepředvídaná

událost dosti zkomplikovala přípravy

na vánoční svátky. Havárie navíc mimo

jiné zasáhla i do chodu samotného

úřadu městské části, který museli

z důvodu nefunkčních vodovodů před-

časně opustit úředníci již dopoledne

v pátek 21. prosince. Mnoha lidem se

tak vedle problémů s nedostatkem

vody nedostalo ani potřebných uklid-

ňujících informací a svátky se jim tak

změnily ve stres z nenadálé situace.

„Přestože za havárii a její následky ne-

neseme žádnou zodpovědnost a ani

jsme jí nemohli předejít, rád bych se

touto cestou omluvil všem obyvatelům

naší městské části, kterým tato ne-

předvídatelná událost zkomplikovala

svátky,“ vzkázal občanům Prahy 14 sta-

rosta Radek Vondra. Jeho domácnost

havárie ostatně také zasáhla, navíc mu-

sel jako starosta po celou dobu sledovat

situaci a urgovat pracovníky vodoho-

spodářské firmy, aby byla kalamitní si-

tuace co nejrychleji zažehnána a lidé

z Prahy 14 si mohli konečně začít užívat

klidu a sváteční pohody. „Urgovali jsme

samozřejmě i zásobování náhradními

zdroji pitné vody, ale vzhledem k rozsa-

hu havárií nebylo ani reálně možné, aby

vše proběhlo bez problémů,“ dodal

s omluvou starosta Vondra.

KDO JE NA VINĚ?
A kdo tedy za vzniklé problémy

mohl? Zodpovědnost za fungování

vodovodní infrastruktury má v hlav-

ním městě společnost Pražské vodo-

vody a kanalizace a. s. (PVK), oslovili

jsme proto její dispečink, abychom

zjistili o vánoční havárii co nejvíce.

„Jednalo se o dvě havárie, které měly

rozsáhlý dopad. Ačkoli jsme nasadili

všechny kapacity náhradního zásobo-

vání, nebylo v technických ani lidských

možnostech celou oblast plně uspoko-

jit, a to i přesto, že pracovníkům PVK

při náhradním zásobování pitnou vodou

také vypomáhal Hasičský záchranný

sbor hlavního města Prahy,“ potvrdil

Jan Záveský, manažer centrálního dis-

pečinku PVK. Občanům, kterým ná-

sledky havárií zkomplikovaly přípravy

na svátky, se zároveň omluvil za způso-

bené potíže a současně všem poděko-

val za trpělivost a pochopení.

SVÁTKY VE ZNAMENÍ HAVÁRIÍ
Podle mluvčího PVK Ondřeje Pokor-

ného byly letošní vánoční svátky pro

společnost náročnější než ty loňské.

„Pražské vodovody a kanalizace

opravily během vánočních svátků 

celkem 74 havárií vodovodu. Nejvíce,

pětatřicet oprav, si vyžádaly vodovodní

řady, v deseti případech se jednalo

o havárie na přípojkách a v jedenácti

případech selhala šoupata na potru-

bí,“ upřesnil mluvčí.

Podle jeho slov oproti Vánocům roku

2011 stoupl v případě loňských svátků

počet havárií o 13 %. „Došlo také 

SVÁTKY BEZ VODY
ANEB NEJVĚTŠÍ LOŇSKÁ HAVÁRIE

HAVÁRIE V PRAZE 14 V ČASOVÉM SLEDU
20. 12. 2012 v 19.11 hod. signalizoval řídicí systém náhlý nárůst průtoku na

části trasy DN 800 mm. Šetřením byl identifikován daný úsek a byly

zahájeny manipulace na odstavení (dálkovým povelováním a manipulacemi

v síti). Havarovaný úsek byl odstaven cca ve 20.00 hod. a bylo zahájeno

vypouštění odstavovaného úseku a zemní práce (vodovod v místě havárie je

uložen v 6 metrech hloubky a podloží bylo silně rozmáčeno). Ihned bylo

aktivováno náhradní zásobování vodou (cisternami a autocisternami). Po

vypuštění úseku (v ranních hodinách 21. 12. 2012) bylo provedeno přepojení

na náhradní trasu vodovodu a postupné plnění a odvzdušňování celého

území s přerušenou dodávkou vody (sídliště Černý Most, Lehovec, část

Hloubětína, Kyje atd.). Následně byla postupně dodávka vody v těchto

lokalitách během poledne obnovována, někde se sníženými tlaky. V nočních

hodinách 21. 12. 2012 dokončily PVK opravu havarovaného vodovodu a bylo

zahájeno jeho uvedení do provozu. Vodovod byl do běžného provozu uveden

22. 12. 2012 cca ve 3.00 hod. ráno. Bylo přistaveno celkem 23 cisternových

přívěsů a dále bylo náhradní zásobování vodou realizováno operativním

rozvozem vody autocisternami, kdy v lokalitách operovalo 6 posádek PVK

a 4 posádky HZS. Při takto rozsáhlé havárii není technicky možné plně

uspokojit náhradním zásobováním každého občana. Havárie se dotkla

celkem 572 vodovodních přípojek (cca 30 000 obyvatel).
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Vodovodní potrubí v Českobrodské ulici prasklo  podle vyjádření PVK vlivem koroze a teplotních
změn.  Díky signalizaci odhalili vodohospodáři havárii takřka okamžitě.
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Reportáž 

k nárůstu havárií velkého rozsahu,

zatímco v roce 2011 jsme řešili jen dvě

velké havárie, letos jich bylo hned šest.

O svátcích a víkendech byl odstraněn

dvojnásobek poruch než za stejné ob-

dobí minulého roku,“ dodal mluvčí

s tím, že bohužel to byly právě dvě vel-

ké havárie v Praze 14, které vodoho-

spodářům daly nejvíce zabrat.

„V ulicích Českobrodská a Vajgarská byl

v obou případech havarovaný vodovodní

řad velkého průměru. Jde o potrubí

o průměru 800 mm, které navíc leží

v hloubce více než pět metrů. To v praxi

znamená, že jen samotné výkopové prá-

ce jsou pro pracovníky, kteří mají opravu

na starosti, velmi náročné. Vzhledem

k tomu bohužel došlo právě v době svát-

ků k omezení dodávky vody pro velkou

oblast Prahy 14,“ dodal Pokorný. Také

on se jako zástupce společnosti PVK

omluvil občanům za vzniklé problémy.

HAVÁRIÍ PŘIBÝVÁ PŘI VÝKYVECH
TEPLOT
Nejčastější příčinou podobných havárií je

podle Pokorného koroze nebo půdní tlak,

případně kombinace obou příčin, kdy na

korozí oslabeném místě dojde k prask-

nutí právě zvýšeným půdním tlakem.

Nejčastěji k takovým haváriím dochází

v době delšího období teplotních změn. 

„Těmto haváriím prakticky nelze před-

cházet. PVK však díky komplexnímu te-

lemetrickému a řídicímu systému dis-

tribuční sítě výrazně urychlily nápravná

opatření při takto rozsáhlé havárii, kdy

díky monitoringu tlaků a průtoků na

páteřním systému lze prakticky oka-

mžitě zjistit mimořádný únik a dálko-

vým povelováním uzavřít armatury

a výrazně snížit dobu úniku vody, a tím

pádem i zabránit sekundárním škodám

a v neposlední řadě zkrátit i dobu vlast-

ní opravy,“ vysvětlil mluvčí PVK. Podle

jeho slov se díky tomu podařilo uzavřít

prasklé potrubí na Českobrodské do

hodiny od vzniku havárie, pak následo-

valo vypouštění několika kilometrů

úseku DN 800 mm, zemní práce, opra-

va a další nutné kroky. 

Zajímalo nás také, zda a jak se investu-

je do obnovy starých vodovodních roz-

vodů. „PVK na základě provozovatelské

smlouvy řeší pouze havarijní opravy.

Dále předkládá správci vodohospo-

dářského majetku – Pražské vodoho-

spodářské společnosti (PVS) – návrhy

na zařazení do investičních plánů. Při

zařazování vodovodů určených k re-

konstrukci do těchto investičních plánů

je mimo jiné vždy posuzován stav vodo-

vodu, stáří vodovodu, jeho poruchovost

a další kritéria,“ dodal Pokorný.

(jam)
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
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KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708
Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.30, So 9.00 - 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVIS

PŮJČOVNA
BAZARLYŽEJAK SE OPRAVUJE VODOVOD

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE
Po odstavení a vypuštění havaro-

vaného úseku potrubí a provedení

zemních prací, kdy dojde k od-

krytí poškozené části vodovodu,

je zjištěn rozsah vlastního poško-

zení a operativně zvolen způsob

opravy. Vždy je oprava řešena tak,

aby byla provedena co nejrychleji

a vliv na zásobování vodou byl co

nejkratší, avšak zároveň tak, aby

tato oprava byla finální, a nikoli

pouze provizorní. V ojedinělých

případech, kdy se jedná např.

o atypický prvek, může být oprava

provedena provizorně, což nebyl

případ havárie v Českobrodské

ulici. Zde došlo k havárii odbočky

DN 150 mm z řadu DN 800 mm

(výpust) a poškozená část byla

nahrazena.

VELKÉ HAVÁRIE VODOVODŮ
V  ROCE 2012
V roce 2012 odstranily PVK celkem

26 havárií na vodovodu DN 800 mm

a vyšším (16x DN 800 mm, 2x DN

1000 mm a 8x DN 1200 mm).

Obecně nelze říci, kolik vody ha-

várií uniká, protože je mnoho fak-

torů, které velikost úniku ovlivňují

(tlak v potrubí, charakter poško-

zení, charakter uložení vodovo-

du atd.). Při konkrétní havárii

v  Českobrodské ulici unikalo cca

350 až 400 l/s a v daném místě je

tlak cca 0,75 MPa.

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu, dovozy písků, 

betonů, zeminy, odvozy odpadů, sutí atd.
Pech Karel • Praha 14

tel.: 602 371 605, 602 207 116

...a právě to pro opraváře znamenalo největší
komplikaci při odstraňování havárie. 

Na snímku je vidět, že potrubí leží v hloubce
okolo šesti metrů... 
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Praha 14 bude hledat nové nájemníky
Městská část Praha 14 bude vybírat nové nájemníky do obecních bytů. Zájemci o ně budou soutěžit ve veřejné
soutěži, a to formou licitace o výši prvního měsíčního nájemného. U každého z bytů bude mít navíc zájemce
povinnost uhradit předem stanovenou pohledávku a zajistit potřebné opravy. Vítěz následně získá nájemní
smlouvu na dobu neurčitou za regulované nájemné. Níže přinášíme seznam bytů, včetně termínů prohlídek
a samotné soutěže. Podrobné informace a veškeré podmínky najdou zájemci na uvedených kontaktech nebo
na www.praha14.cz, kde získají i všechny potřebné formuláře. 

3+1, 103,52 m2, nám. Plk. Vlčka 695, 3. podlaží, číslo bytu 5
Základní regulovaný nájem: 6 648 Kč měsíčně. Výše dluhu k odkoupení činí 345 433 Kč.
Termín veřejné soutěže dne 27. 2. 2013 od 16.50 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most
Prohlídka bytu proběhne ve dnech: 7. 2. 2013 (13.15–13.30 hod.)

1+1, 50,05 m2, Kardašovská 670, 4. podlaží, číslo bytu 19
Základní regulovaný nájem: 3 930 Kč měsíčně. Výše dluhu k odkoupení činí 229 539 Kč. 
Termín veřejné soutěže dne 27. 2. 2013 od 17.10 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most
Prohlídka bytu proběhne ve dnech: 6. 2. 2013 (15.30–15.45 hod.), 12. 2. 2013 (10.30–10.45 hod.)

1+1, 46,68 m2, Bří. Venclíků 1071, 1. podlaží, číslo bytu 2
Základní regulovaný nájem: 3 530 Kč měsíčně. Výše dluhu k odkoupení činí 209 060 Kč.
Termín veřejné soutěže dne 27. 2. 2013 od 17.00 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most
Prohlídka bytu proběhne ve dnech: 7. 2. 2013 (13.30–13.45 hod.)

2+0, 42,67 m2, Rochovská 764, 2. podlaží, číslo bytu 5
Základní regulovaný nájem: 3 361 Kč měsíčně. Výše dluhu k odkoupení činí 222 419 Kč. 
Termín veřejné soutěže dne 27. 2. 2013 od 17.20 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most
Prohlídka bytu proběhne ve dnech: 6. 2. 2013 (15.00–15.15 hod.), 12. 2. 2013 (10.00–10.15 hod.)

1+1, 50,05 m2, Kardašovská 753, 2. podlaží, číslo bytu 8
Základní regulovaný nájem: 3 930 Kč měsíčně. Výše dluhu k odkoupení činí 223 914 Kč. 
Termín veřejné soutěže dne 27. 2. 2013 od 16.30 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9, Černý Most
Prohlídka bytu proběhne ve dnech: 6. 2. 2013 (15.45–16.00 hod.), 12. 2. 2013 (10.45–11.00 hod.)

Telefonický kontakt po dobu prohlídek bytů: 
607 798 386 – technik p. Ledvina.

Kontakt na správce: 
SMP 14, a. s. – telefon 281 021 462, paní Burešová

Informace 

Bytová jádra / Modernizace bytů
 11 let na trhu   více než 1750 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových 
jader, nebytových prostorů, cihlových 
bytů, kompletní servis včetně 
projektu, stavební povolení.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

v bytě 2+1. Více informací na ww.panelreko.cz

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Naši  práci Vám rádi ukážeme.
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Sport v Praze 14

STEPAŘKY Z PRAHY 14 VE SVĚTOVÉ ŠPIČCE
Do dějiště MS jsme odjížděly ve středu 5. 12. a již při

setkání jsme věděly, že letos neodjedeme v kom-

pletní sestavě a že nás čeká změna útvarů a formací

(1 dívka – nemoc). Hned po příjezdu do penzionu

jsme trénovaly na místním parkovišti, abychom už

druhý den v závodní hale měly nové útvary připrave-

né a mohly trénovat naplno. Naše skupina Junior-

ská formace měla vylosované startovní číslo 10.

Sama za sebe musím říct, že úroveň MS je každým

rokem náročnější a choreografie zajímavější. Také

stoupá účast jak evropských, tak i zámořských států.

Moc se mi líbily Japonky (sóla), které jsme viděly na MS poprvé. Kanada a USA měly tradičně výborná čísla. V junior-

ské formaci letos vyhrála Jihoafrická republika. Naše sestava byla v počtu 12 závodnic vesměs ze ZŠ Chvaletická

(dnes jsou 4 dívky na gymnáziu). Juniorky trénují 2x týdně a skutečně jsme pracovaly pilně. Naše číslo s názvem

„Rock Floyd“ bylo sestříhané ze dvou skladeb a použily jsme jako rekvizitu rumbakoule. Dívky šly bez chyby, ale je

pravda, že do semifinále jsme se nedostaly. Jsme již zařazené ve světové špičce a je to pro nás velice motivační. Mu-

sím také poděkovat vedení naší školy za vstřícný přístup k našim stepařkám. Neopominu ani našeho sponzora se

servisem společnost Eldop – Petra Dolanského. A v neposlední řadě patří dík rodičům a všem, co nám pomáhají.

V dějišti mistrovství světa jsme byly už popáté – a to v duetu, triu a malé skupině (7 dívek) jak v dětské kategorii, tak

v juniorkách. Poslední dva roky soutěžíme ve formacích (8–24 stepařek). Ale toto je už ohlédnutí za mistrovstvím.

Ráda bych v letošním roce opět uskutečnila 11. ročník stepařské „Pražské 14“. Pak následuje mistrovství republiky

ve stepu, no a podzim… opět Riesa? Držte nám palce! trenérka Hana Hanušová, Hanny Dance
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM FOTBALEM V KYJÍCH
V Broumarské ulici naproti kyj-

ským rybníkům již druhým ro-

kem působí fotbalový tým hrá-

čů TJ KYJE PRAHA 14 mladší

přípravky a předpřípravky.

V současném týmu jsou i noví

hráči, které neustále přibírá-

me. V letošní podzimní sezoně,

která je na Pražském fotbalo-

vém svazu začleněna do skupi-

ny H3I, máme deset soupeřů. 

Vítězství střídají i prohry, kte-

rých je naštěstí málo. Kapitá-

nem týmu je již delší dobu Ma-

xík Klíma. V týmu máme mezi

sebou i děvčata, jejichž výkony jsou pro nás milým překvapením. Po ukončení

podzimní části soutěže jsme se z našeho krásného hřiště, kde máme jak hřiš-

tě s přírodní trávou, tak i trávník s umělým povrchem 3. generace, přesunuli

do haly v Hamerské ulici, která prošla na podzim důkladnou rekonstrukcí

včetně zateplení. Pro zimní část sezony jsme přihlášeni do zimní ligy přípra-

vek. První zápas s týmem Dolní Počernice jsme s převahou vyhráli a věříme,

že v lize můžeme dosáhnout velkých úspěchů. 

Tým starší přípravky zakončil podzimní část sezony na hezkém 5. místě 

s 21 body (7 výher a 4 prohry, skóre 185:130), v porovnání s loňským rokem

jde o výrazné zlepšení. 

Družstvo mladších žáků přezimuje v tabulce na 8. místě s 16 body (5x výhra,

1x remíza, 5x prohra). Toto je výsledek určitě za našimi očekáváními, v týmu

se skrývá velký potenciál, ale ten zatím není vidět ve výsledcích. Zimní přípra-

va probíhá 1x týdně v hale ZŠ Chvaletická a 1x týdně venku na hřišti s UMT 

3. generace. Náš „A“ tým mužů již několikátou sezonu působí v pražské 

I. A třídě a každý rok bojujeme o nejvyšší příčky. Letošní podzim pro nás začal

velice úspěšně, pak ale došlo ke zranění několika klíčových opor. Přesto v zá-

věru podzimu jsme se díky několika dobrým výsledkům dostali do klidného

středu tabulky, ze kterého budeme chtít na jaře šplhat tabulkou výše.

Do týmu mužů „B“ se nám v posledních 2 letech daří zapracovávat více mla-

dých hráčů i našich odchovanců a máme z jejich výsledků upřímnou radost.

SHOTOKAN BODOVAL 
NA NOCI MISTRŮ 
Předposlední víkend před Vánoci pro-

běhl ve Španělském sále Pražského

hradu slavnostní galavečer s názvem

Noc mistrů, který byl spojen s vyhláše-

ním nejlepších sportovců ČR v bojových

sportech. Ti, kteří v bojových uměních

něco dokázali a jsou v jednotlivých sva-

zech ve špičce, dostali možnost pre-

zentovat svůj svaz a své dojo. Tradiční

ankety onejlepšího sportovce vbojových

sportech – muž, žena, dítě – se zúčast-

nili zástupci všech 20 sportovních svazů

zastoupených v České unii bojových

umění (ČUBU), nejen z karate JKA, ale

také z dalších svazů karate, aikida, 

taekwonda, kenda, buda a dalších

sportů sdružených v ČUBU, čtvrtém

nejsilnějším sportovním svazu v ČR

hned po fotbale, hokeji a florbalu

s42 000 sportovci. Ipřes konkurenci bo-

jovníků ze 20 svazů dosáhl SK Shotokan

Neratovice mimořádného úspěchu,

když získal dvě ze tří hlavních cen. Linda

Priškinová, úřadující mistryně Evropy

v kumite dospělých, zvítězila v anketě

o nejúspěšnější ženu ČR v bojových

sportech. A čtyřnásobná mistryně Ev-

ropy Kačka Walderová vyhrála v kate-

gorii dětí. Velkým úspěchem skončila

také ukázka technik karate členy na-

šeho klubu vrámci společenského pro-

gramu, která byla několikrát doplněna

spontánním potleskem 700 lidí v sále.

Celý záznam se po reprízování v ČT 4

objeví v archivu na webu České televize. 
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Teen Age Area

JARNÍ PRÁZDNINY SE KVAPEM
BLÍŽÍ A JE NEJVYŠŠÍ ČAS
POOHLÉDNOUT SE PO
MOŽNOSTECH, JAK DĚTEM
PŘIPRAVIT NA TÝDEN VOLNA
NĚJAKOU TU ZÁBAVU. A PROTOŽE
SE ČAS KRÁTÍ, PŘIPRAVILI JSME
PRO VÁS PŘEHLED TOHO, 
CO NABÍZÍ DĚTEM Z PRAHY 14
OBLASTNÍ PRACOVIŠTĚ DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE NA ČERNÉM MOSTĚ.
V NABÍDCE JE KLASICKÝ
POBYTOVÝ TÁBOR, ALE TAKÉ
TAKZVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY,
KTERÉ NABÍZEJÍ MOŽNOST
NEJRŮZNĚJŠÍCH AKTIVIT V PRAZE
I NA VÝLETECH MIMO HLAVNÍ
MĚSTO. JEJICH NEJVĚTŠÍ
VÝHODOU JE NÍZKÁ CENA
I MOŽNOST VYBRAT KONKRÉTNÍ
DNY, KDY DĚTI STRÁVÍ
ODPOLEDNE ČI CELÝ DEN 
SE SVÝMI VRSTEVNÍKY. 

ZIMNÍ POBYTOVÝ TÁBOR 
THOROVO KLADIVO
Jde o klasický pobytový tábor, který

se tentokrát koná v lokalitě Zbytky-

-Zásada v Jizerských horách. Termín

tábora je od 17. do 24. 2. 2013 a je ur-

čen dětem ve věku 8 až 13 let. Celko-

vá cena je 3 300 Kč, v případě, že po-

řadatel získá grant, cena se ještě o tři

sta korun sníží. A jaký bude program?

„Letošním zimním táborem se budou

proplétat severské legendy. Země je

jedním z devíti světů hvězdného stro-

mu Yggdrasil. Dalšími světy jsou na-

příklad Jotunheim, země ledových

obrů, nebo Asgard, říše bohů. Po Odi-

nově vítězství nad Jotunheimem vlád-

ne mezi těmito světy křehký mír. Nyní

by se měl vlády nad Asgardem ujmout

Odinův starší syn Thor. Zveme vás 

na korunovaci,“ přiblížila Kristýna

Michnová z DDM Praha 9.

JARŇÁKY NEJEN NA LYŽÍCH
Pracoviště DDM Černý Most připravi-

lo také několik akcí v duchu takzva-

ných příměstských táborů. První

z nich, nazvaný Jarňáky nejen na ly-

žích, je určen dětem a mladým lidem

od 12 do 26 let. Chcete-li ušetřit 

za pobyt na horách a přitom dopřát

vašemu dítěti aktivní prázdniny na ly-

žích v Krkonoších, v aquaparku v Ko-

líně nebo sportovní den v Beach klu-

bu Ládví se spoustou zábavy

s dalšími dětmi, neváhejte a přihlas-

te se v DDM Praha 9. Akce nabízí bo-

hatý program na jednotlivé dny od

18. do 22. 2. 2013. 

Akce je určena pro děti, studenty,

mírně pokročilé a pokročilé lyžaře.

Nabízí možnost lyžování dětí se zku-

šenými instruktory a pedagogickým

dozorem, který se o vaše děti bude

po celý den starat. Ve dnech, kdy ne-

lyžujeme, budeme sportovat v tělo-

cvičně a v písku v Beach klubu Ládví,

a také si odpočineme a zrelaxujeme

se v aquaparku v Kolíně. Můžete si

vybrat jednotlivé dny, anebo celý tý-

den. Lyže – pondělí, středa a pátek,

sportování v písku – úterý, či návštěva

aquaparku, která je přichystána na

čtvrtek. Akce se uskuteční při mini-

málním počtu 10 osob. V ceně je už

zahrnuta permanentka na lyže.

TÝDEN PLNÝ SPORTU
Pro děti od 7 do 11 let připravil DDM

Praha 9 také bohatý sportovní pro-

gram v rámci akce nazvané Jarňáky

v pohybu. Ta se bude konat v týdnu

od 18. do 22. 2. 2013. „Bude to týden

plný sportu, pohybu a zážitků. Čekají

nás hry v tělocvičně, v beachovém

parku, budeme hrát volejbal, přeha-

zovanou, plavat a bruslit! Akce je ur-

čena jak klukům, tak holkám, tedy

dětem které rády sportují, běhají

a tráví čas aktivně. Během týdne bu-

deme hrát turnaje, trénovat volejbal

a hrát různé míčové hry. Zasportuje-

me si i netradičně – virtuálně na Wii

a tradičně na bruslích. Vyjedeme

také za Prahu do Kolína, navštívíme

tam aquapark, kde budeme relaxovat

ve vodě, na tobogánu a ve vířivce. 

Na závěr týdne nás čeká celodenní 

turnaj v barevném minivolejbalu,“

shrnula Kristýna Michnová. 

ZÁVOD KOLEM SVĚTA
Příměstský tábor motivovaný světo-

známou reality show, závod dvojic

kolem celého světa, je připraven na

dny od 18. do 22. 2. 2013 a je určen

dětem od 7 do 11 let. „Vezměte s se-

bou kamaráda, ale můžete ho najít

i přímo při akci. Stane se z vás ne-

rozlučná dvojice, pro kterou není nic

nemožné. Účastníci našeho závodu

musí každý den získat prostředky pro

cestu vlakem, lodí nebo letadlem,

každý den projedou jeden kontinent

a poznají kulturu, zvyky i tradice

tamních obyvatel. Každý den na vás

čeká nový úkol, který vás přiblíží k cíli

vaší cesty. Jen ti nejvytrvalejší a nej-

rychlejší dorazí do cíle cesty jako

první, závod si však naplno užijí

všichni,“ doplnila mluvčí DDM Praha 9

s tím, že cena je stanovena na 

250 korun za den, v případě, že pořa-

datelé získají grant od pražského

magistrátu, sníží se cena na 220 Kč.

(jam)

JARNÍ PRÁZDNINY S DDM
NA LYŽÍCH I V AQUAPARKU
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Krimi

ZPRÁVY Z ULIC V PRAZE 14 

PO MĚSÍCI VÁM OPĚT PŘINÁŠÍME
ZPRÁVY ZE ZÁSAHŮ STRÁŽNÍKŮ
MĚSTSKÉ POLICIE, KTEŘÍ DENNĚ
DOHLÍŽEJÍ NA BEZPEČNOST 
V ULICÍCH PRAHY 14.

SCHOVALI UKRADENÉ OKAPY
Dne 4. ledna 2013 v 00.09 hod. přijala

autohlídka oznámení od majitelky domu

v ul. Jordánská, že jí byly odcizeny z ne-

movitosti měděné svody okapů. Po pří-

jezdu hlídky na místo žena strážníkům

sdělila popis podezřelých osob – muže

a ženy, které viděla odcházet s okapy

směrem do ulice Babylonská. Hlídka

se neprodleně vydala hledat uvedenou

dvojici, kterou nalezla v ul. Jamská.

Uvedená dvojice ale již u sebe odcizené

okapy neměla. Prohlídkou okolí hlídka

tyto odcizené okapy nalezla ukryté ne-

daleko od místa, kde byli oba výtečníci

dostiženi. Pro důvodné podezření 

ze spáchání trestného činu byly obě

osoby předány Policii ČR.

MLADÉHO OPILCE SI VYZVEDL OTEC
Ve stejný den ve  22.15 hod. spatřila

hlídka strážníků skupinku osob, která

se chovala hlučně po 22.00 hodině. Je-

den z mužů také močil na fasádu domu

v ul. Dygrýnova. Hlídka jej začala řešit

za znečišťování veřejného prostranství.

Do řešení se ale vložil další z mladíků,

ze kterého byl cítit alkohol. Při kontrole

totožnosti vyšlo najevo, že podnapilému

mladíkovi ještě nebylo osmnáct let.

Hlídka tedy udělila prvnímu muži po-

kutu za znečištění veřejného prostran-

ství a podnapilého mladíka si převzal

otec. Věc následně po vystřízlivění mla-

díka dořeší sociální odbor Úřadu MČ.

STRÁŽNÍK POMOHL BEZDOMOVCI
Dne 6. ledna v dopoledních hodinách

ve svém volném čase při sportování byl

strážník v lesoparku Čihadla kontakto-

ván osobou bez domova a požádán

o pomoc pro svého kamaráda, který

přestal komunikovat a ležel bezvládně

v lese. Strážník přivolal na místo

hlídku MP, která společně s hasiči

pomohla dopravit tuto osobu z bahni-

tého a neprostupného terénu k přivo-

lané sanitce RZS, která jej následně

převezla do nemocnice.

KRADL V GLOBUSU, SKONČIL V CELE
Dne 18. ledna byl v obchodním domě

Globus zadržen pachatel krádeže. Při-

volaná hlídka na místě zjistila, že se

jedná o osobu zájmovou pro Policii ČR,

proto byla převezena na MO PČR 

ul. Bryksova a přestupek krádeže byl

řešen oznámením správnímu orgánu.

OPILEC ZA VOLANTEM BOURAL
Dne 19. ledna ve večerních hodinách bylo

oznámeno, že v ul. Horoušanská jezdí vo-

zidlo a bourá do zaparkovaných vozidel

a popelnic. Po příjezdu hlídky na místo ři-

dič tohoto vozidla strážníkům sdělil, že ři-

dičský průkaz usebe nemá, az jeho dechu

byl cítit alkohol. Hlídka proto přivolala na

místo dopravní policii. Do jejího příjezdu

setrvala společně sřidičem na místě avěc

jí předala k dalšímu šetření. (MP)

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní
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U nás před domem 

PROBLÉMY S OBČANSKOU
VYBAVENOSTÍ NA LEHOVCI SE
MOŽNÁ JIŽ BRZY PODAŘÍ VYŘEŠIT.
PO DLOUHÝCH MĚSÍCÍCH, KDY LIDÉ
V TÉTO ČÁSTI PRAHY 14
UPOZORŇOVALI NA NAPROSTO
NEDOSTATEČNOU OBČANSKOU
VYBAVENOST, SE KONEČNĚ BLÝSKÁ
NA LEPŠÍ ČASY. RADNICE SE TOTIŽ
ROZHODLA, ŽE SE POKUSÍ ZAJISTIT
OBNOVENÍ PROVOZU PRODEJNY
POTRAVIN V KARDAŠOVSKÉ ULICI.

Vedení radnice se kvůli dlouhodobým

problémům s nedostatečnou občan-

skou vybaveností rozhodlo, že se po-

kusí zajistit provoz prodejny potravin

v Kardašovské ulici v objektech s čís-

lem popisným 626 a 669. Nyní se

čeká na první zájemce. 

A jak vlastně celý problém vznikl?

Původně zde bylo lokální nákupní

centrum, které mělo sloužit právě

místním občanům. 

Během let se ale situace měnila.

V objektu byly různé obchody a záze-

mí pro služby občanské vybavenosti,

později však základní nabídku nahra-

dila restaurace a poté i herna. „Okolo

herny se stahovali různí divní lidé, 

pořád se tu něco dělo. Rozhodně tu

nebyl žádný klid a navíc, takový provoz

nám nebyl nijak zvlášť přínosný,“ říká

Marian Ronský, jeden z obyvatel blíz-

kého panelového domu. Podle jeho

slov, stejně jako podle mnoha dalších

místních obyvatel, tu chybí právě zá-

kladní obchody.

Jednota Nymburk, která měla objekt

dlouhodobě v pronájmu se nakonec

na konci ledna 2012 rozhodla, že pro-

dejnu potravin dále provozovat nebu-

de. Lidé z okolí tak de facto bez varo-

vání, ze dne na den, přišli o jediný

blízký obchod s potravinami. Poté

následovala jednání mezi zástupci

radnice a soukromým vlastníkem ob-

jektu, společností INSET, s cílem,

aby zde byl prodej potravin obnoven.

K tomu ale přes počáteční vstřícný

přístup firmy dosud nedošlo.

„Je to skutečně problematické. Mladí

lidé si zajedou na větší nákupy někam

do okolí autem, ale pro staršího člo-

věka bez vozu to znamená skutečnou

komplikaci. Nejbližší větší potraviny

jsou až u metra Hloubětín, a to už není

v pěším dosahu,“ říká i další z míst-

ních obyvatel pan Zdeněk Štembera.

Přes snahu radnice se zajistit zá-

kladní služby pro obyvatele Lehovce

nepodařilo, proto nyní úřad vyhlásil

záměr na pronájem výše zmíněných

nebytových prostor. V obou přípa-

dech jde o dostatečně velké prostory,

aby zde bylo možné zajistit provoz

prodejny potravin, zatím se ale stále

čeká, jaký bude zájem ze strany

podnikatelů.

Další z možností na zlepšení situace

na Lehovci, kde žije mnoho starších

lidí, skýtá i plánované otevření prodej-

ny Penny Market u konečné tramvají.

Ani v tomto případě ale není zatím

jasný žádný konkrétní termín. Oproti

zprávám ze začátku minulého roku se

zdá, že otevření nového supermarketu

se v blízké době nechystá.

(jam)

NA LEHOVEC 
SE VRÁTÍ OBCHODY

Radnice by ráda zajistila obyvatelům Lehovce prodejnu potravin v tomto objektu, který dříve sloužil jako sklad a prodejna bicích a dalších hudebních
nástrojů. Proto se nyní pro tento a jeden podobný objekt snaží najít nájemce, který by zde chybějící prodej potravin znovu obnovil.

Jediná prodejna potravin byla na Lehovci
zrušena už zkraje minulého roku.



Receptář Čtrnáctky

RECEPTY S PŘÍBĚHEM 
V PRVNÍM DÍLU RECEPTÁŘE
ČTRNÁCTKY VÁM PŘINÁŠÍME
NEJEN TIPY NA ZAJÍMAVÉ
POCHUTINY, ALE TAKÉ PŘÍBĚH
RODINY PANÍ MACHOVÉ, KTERÁ 
JE JEDNOU Z AKTIVNÍCH ČLENEK
KLUBU SENIORŮ PRAHY 14. TA NÁM
DOVOLILA NAHLÉDNOUT DO SVÉ
RODINNÉ HISTORIE. POJĎME SI
SPOLEČNĚ VYCHUTNAT PŘÍBĚH,
KTERÝ ZAČÍNÁ JIŽ V ROCE 1942,
KDY ČEŠI TRPĚLI 
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE, KDY 
PO ATENTÁTU NA REINHARDA
HEYDRICHA ČEKALY NÁROD TVRDÉ
REPRESE ZE STRANY NACISTŮ.

Právě tehdy darovala babička paní Ma-

chové své dceři Viktorce kuchařku

s vlastními recepty a krásným věnová-

ním. „Chci Ti po sobě zanechat památ-

ky, ty své zkušenosti. V přepych dovedeš

se vždy vpraviti, ale jíti životem plným

stálého přemítání, počítajíc s každým

haléřem – v takové poměry se těžko

vpravujeme, nemáme-li žádné opory.

Musíme, chceme-li dobře hospodařiti,

mnoho přemýšleti a šetřiti. Jen to si

přeji, dítě mé, abys našla v práci zalíbe-

ní. To ochrání Tě od nudy a dá zapo-

menouti mnohých bolestných chvil.

Celý život náš je školou, kam stále

chodíme se učit, a nikdy nesmíš říci, 

že jsi dosti učená, že rady nepotřebuješ. 

Věnuje Tvá Máti.“ Babička paní Ma-

chové ovšem ve dvaačtyřicátém roce

netušila, že jen pár dnů před koncem

druhé světové války její dcera ovdoví.

„Náš tatínek padl v boji o Českosloven-

ský rozhlas 5. května 1945 a maminka

zůstala po zbytek života sama se dvě-

ma dětmi. Kdo z nás je stejně stateč-

ný a umí se s životem takto poprat?“

uzavírá příběh paní Machová, která

nám do receptáře poslala hned dva

recepty své babičky.

Všem čtenářům přeje dobrou chuť
D. Machová.

(jam)
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BRAMBOROVÉ 
MOŠNIČKY S POVIDLY

500 g strouhaných brambor
1 vejce
140 g mouky 
Na dochucení: cukr, máslo, 
skořicový cukr nebo strouhanka 

K uvařeným bramborám přidáme

vejce a mouku a zpracujeme na vláč-

nější těsto, které poté vyválíme na 

¾ cm silnou placku. Z připraveného

těsta vykrájíme čtverce, do středu

pak dáme povidla, borůvky či tvaroh

dle chuti a možností. Poté uzavřeme

mošničky čtyřmi cípky a vaříme

podle velikosti asi 5 až 7 minut.

Hotové mošničky můžeme dochutit

například cukrem a rozpuštěným

máslem, skořicovým cukrem nebo

osmaženou strouhankou.

Tip: Stejné těsto můžeme také plnit

smaženým zelím, které dochutíme

cukrem a solí, potom lze podávat

i s omáčkou.

DOMÁCÍ PAŠTIKA

200 g másla + 50 g na zalití
500 g kuřecích, kachních nebo králičích jater
1 cibule nakrájená nadrobno
200 ml drůbežího či jiného vývaru
150 ml bílého vína
1 až 2 lžičky provensálského koření, sůl, čerstvě mletý pepř,
cca 100 ml smetany ke šlehání, 12 lístků šalvěje na ozdobu

Játra očistíme, odblaníme a pokrájíme na kostky. Na dvou lžících másla

zpěníme cibulku, přidáme játra a mícháme, dokud nezesvětlají. Pak je

zalijeme vývarem a vínem. Osolíme, opepříme, přidáme provensálské by-

linky, přiklopíme a dusíme asi 10–15 minut, dokud nejsou játra měkká.

Játra by měla být ponořena asi do poloviny. Poté vypneme a slijeme do hlubší

mísy s  plochým dnem. Přidáme pokrájené máslo a mixujeme dohladka.

Přidáme smetanu tak, aby měla směs konzistenci hustější omáčky. Poté

můžeme rozdělit do misek, které navrch zalijeme rozpuštěným máslem

se šalvějí (50 g másla a 12 lístků šalvěje).

Necháme vychladnout a pak zakryjeme potravinářskou fólií nebo víčkem. 

Tip: Paštika vydrží v ledničce asi 5 dní, můžeme ji ale také zmrazit.
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Z městské části

ŘADA OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14 JIŽ DELŠÍ DOBU
NETRPĚLIVĚ OČEKÁVÁ
ROZHODNUTÍ ZASTUPITELŮ
O ODPRODEJI OBECNÍCH BYTŮ 
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ. 
TEN SE V PRAZE 14 ŘÍDÍ PODLE
DOKUMENTU NAZVANÉHO ZÁSADY
BYTOVÉ POLITIKY. MY JSME 
DO TOHOTO OFICIÁLNÍHO
DOKUMENTU NAHLÉDLI A NÍŽE
VÁM PŘINÁŠÍME NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
PRAVIDLA, KTERÝMI SE BUDOUCÍ
ODPRODEJ BYTŮ BUDE ŘÍDIT. 

Podle místostarosty Ing. Břetislava Vo-

dáka, který má na starosti bytovou po-

litiku, a tudíž i přípravu na odprodej

části bytového fondu Prahy 14, probíhá

nyní výběr domů pro následné vyhod-

nocení. Do hodnocení jsou podle Zásad

bytové politiky zařazeny domy ve starší

zástavbě, mimo objekty, které tvoří je-

den funkční celek s objekty užívanými

úřadem městské části. Prodej bytů

bude podle výše zmíněného dokumen-

tu realizován po jednotlivých bytových

jednotkách. 

Výběr konkrétního domu přitom bude

probíhat ve dvou etapách. V té první

se stanoví pořadí domů. „Jednotlivé

domy budou hodnoceny podle pro-

centuálního podílu bytů 3+1 a větších

na celkovém počtu bytů v domě

a výši budoucích nutných nákladů na

opravy, investice a renovaci v násle-

dujících 5 letech. Tato odhadovaná

částka se pak přepočte na 1 m2 za-

počtené plochy bytů,“ přiblížil místo-

starosta Vodák. 

Pořadí bude stanoveno podle počtu

bodů, které hodnocený dům na zákla-

dě stanovených pravidel získá.

Nájemcům domů na prvních třech

místech bude zaslána výzva k proje-

vení zájmu o odkup složením zálohy

na kupní cenu. Výzva bude obsahovat

informace o výši kupní ceny.

„Výzva nebude zaslána nájemcům,

kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu

na dobu určitou nebo k datu zasílání

výzvy mají evidovaný dluh na nájmu

a službách spojených s užíváním bytu.

Záloha na kupní cenu je stanovena ve

výši 50 000 Kč,“ upřesnil Vodák. Zájem

o odkup musí projevit více než 70 %

oprávněných zájemců.

Nájemcům domu, který bude vybrán

k odprodeji dle stanovaného pořadí, se

záloha nevrací a bude započtena do

kupní ceny. Nájemcům domů, které

nebudou vybrány, bude do 30 dnů ode

dne schválení výběru záloha vrácena.

V případě, že nájemce bytu nabídku na

odkoupení bytové jednotky nepřijme

nebo od přijetí nabídky odstoupí, ne-

podepíše smlouvu o převodu jednotky

nebo neuhradí dohodnutou kupní

cenu v termínu stanoveném smlouvou

o převodu jednotky, je nájemce povi-

nen uhradit MČ P14 smluvní pokutu

ve výši složené zálohy, tedy 50 000 Kč.

A kdy se tedy nájemníci dozvědí, zda byl

jejich dům vybrán? První byty určené

k odprodeji stávajícím nájemníkům 

budou určeny již v prvním pololetí.

A k čemu budou získané prostředky vy-

užity? „Půjde například o rozšíření kapa-

city domova seniorů v Bojčenkově ulici

nebo zateplení dalších budov základních

a mateřských škol,“ upřesnila místosta-

rostka Lucie Svobodová, která má na

starosti finanční politiku Prahy 14.

(jam)

Které domy budou pro odprodej vybrány, se rozhodne už v prvním pololetí letošního roku.

O PRODEJI BYTŮ 
SE ROZHODNE DO POLOLETÍ
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Z městské části

V BYTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
SE NÁJEMNÉ NEZVYŠUJE!
VÝŠE REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO
V OBECNÍCH BYTECH ZŮSTANE 
I NADÁLE NA STEJNÉ VÝŠI JAKO
V UPLYNULÉM ROCE. VEDENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI SE TAK ROZHODLO
I PŘES SKUTEČNOST, ŽE ZÁKON,
KTERÝM SE ŘÍDÍ POSTUPNÁ 
DEREGULACE NÁJMŮ V PRAZE 14,
UMOŽŇUJE ZVÝŠENÍ CEN TÉMĚŘ
O DESET KORUN ZA ČTVEREČNÝ
METR PLOCHY BYTU. CÍLEM 
JE PŘEDEVŠÍM ZACHOVÁNÍ 
DOSTUPNOSTI BYDLENÍ PRO OBČANY 
ŽIJÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Regulované nájemné bylo v posled-

ních letech upravováno v souladu se

zákonem č. 107/2006 Sb. a v sou-

časné době dosahuje výše nájemné-

ho u bytů svěřených do správy 

MČ Praha 14 hodnoty 80,14 Kč/m2

započítávané podlahové plochy bytu

měsíčně bez částky za vybavení bytu

zařizovacími předměty. 

„Ministerstvo pro místní rozvoj vy-

hlašovalo ve Sbírce zákonů vždy

s účinností od 1. července kalen-

dářního roku možnost jednostran-

ného zvýšení nájemného. Pro rok

2012 bylo stanoveno toto cílové

nájemné pro oblast Černý Most,

Hloubětín, Kyje a Hostavice ve výši

89,57 Kč/m2. S ohledem na socio-

ekonomickou situaci obyvatel

městské části Praha 14 jsme se

rozhodli, že ke zvýšení nájemného

na částku 89,57 Kč/m2 v roce 2012

ani letos nepřistoupíme,“ vysvětlil zá-

stupce starosty Ing. Břetislav Vodák.

NÁJEM BYTŮ S DOTACÍ 
JE LEVNĚJŠÍ
V případě bytů postavených s finanční

podporou státu, což se v Praze 14 týká

celkem 384 bytů, není možné upravo-

vat výši nájemného podle zákona 

č. 107/2006 Sb., ale podle jiného předpisu

s  cílovým nájemným 70 Kč/m2,“

upřesnil Vodák s  tím, že s  nájemníky

těchto bytů s  věcně usměrňovaným

nájemným jsou postupně uzavírány

nájemní smlouvy, resp. dodatky k ná-

jemní smlouvě, ve kterých byla sjed-

nána úprava výše nájemného. Účelem

všech těchto aktivit je zajištění srovna-

telné výše nájemného v dané lokalitě.

(jam)
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Praha 14 bude losovat nájemce bytu 1+0
Městská část Praha 14 zastoupena Správou majetku Praha 14, a. s., se sídlem Metujská ul. 907,
Praha 9, v souladu s kategorií I. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejňuje
výzvu na pronájem bytu na Praze 14, a to pro skupiny:  A – mladí lidé 18–30 let, 
D – bezdětní manželé nad 30 let a E – jednotlivci nad 30 let. Zájemci musejí podat žádost do
11. 2. 2013 do 12.00 hod. Veškeré podmínky a pravidla pro výběr žadatele najdou zájemci na
www.praha14.cz nebo u paní Burešové na telefonu 281 021 462. Vylosovaný zájemce získá
nájemní smlouvu na dobu jednoho roku.

1+0, 31,20 m2, Rochovská 765, 3. podlaží, byt číslo 10
Základní regulovaný nájem: 2 418 Kč. 
Veřejné slosování žádostí proběhne dne 4. 3. 2013 od 17.00 hod.
v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9.
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GRANTY V NOVÉM
Zdravá MČ Praha 14

PRAHA 14 PŘICHÁZÍ LETOS 
S NOVÝM, ZJEDNODUŠENÝM
SYSTÉMEM GRANTŮ PRO OBLASTI
KULTURY, SPORTU,
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
A DALŠÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI
PROGRAMU ZDRAVÁ MĚSTSKÁ
ČÁST – MÍSTNÍ AGENDA 21, JEHOŽ
CÍLEM JE PŘEDEVŠÍM USNADNĚNÍ
KOMUNIKACE MEZI OBČANY,
ŽADATELI A MĚSTSKOU ČÁSTÍ. 
V RÁMCI WORKSHOPU BYLO TŘEBA
PŘEDSTAVIT NOVINKY
A VYSVĚTLIT AKTUÁLNÍ ZMĚNY. 
PRO ZÁJEMCE TEDY ŠLO
PŘEDEVŠÍM O JAKOUSI PORADNU
NAD VEŠKERÝMI OTÁZKAMI
OHLEDNĚ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ.

Akce se konala ve středu 9. ledna

a zástupci MČ Praha 14 ji uspořádali

v Galerii 14 na náměstí Plk. Vlčka na

Černém Mostě. Pozvání do příjemné-

ho prostředí galerie přijalo na 35 ne-

ziskových organizací působících

v Praze 14, jejichž zástupci se tu sešli

se zástupci městské části i přizvaný-

mi odborníky.

„Největší novinkou je nově zavedená

oblast grantů, určených na podporu

sportovních klubů, které letos přišly

o významnou část dotací z ČSTV,“ vy-

světlil starosta Radek Vondra s tím,

že na tuto oblast vyčlenila městská

část pro letošní rok 600 tisíc korun. 

Cílem samotné akce pak bylo sezná-

mit budoucí žadatele o granty v těchto

oblastech s konkrétními změnami

v dokumentech grantového řízení

a prodiskutovat případné nejasnosti.

Zástupci neziskových organizací se

také mohli inspirovat projekty s podob-

nou tematikou, které byly v prostorách

Galerie 14 prezentovány formou výstavy.

Samotný workshop se týkal především

inovovaného grantového řízení pro rok

2013 pro oblast 2 – sport, kultura, volno-

časové aktivity, podpora Zdravé městské

části – místní Agenda 21 a podpora tělo-

výchovných zařízení. Po uvítání, které

měla na starosti paní Škochová ze spo-

lečnosti KVAS, vysvětlil starosta Prahy 14

Bc. Radek Vondra důvody, které vedly

městskou část k úpravám grantového ří-

zení v této oblasti. „Cílem úprav granto-

vého řízení bylo zajistit lepší srozumitel-

nost pro žadatele, zjednodušit hodnocení

a celkově zajistit transparentnost řízení.

Vycházeli jsme z vlastních zkušeností,

ale také z doporučení odborníků Nadace

Via, která má v tomto oboru dlouholetou

zkušenost,“ vysvětlil starosta a předal

slovo zmíněným odborníkům. Zástupci

nadace následně představili účastní-

kům konkrétní změny a ukázali zá-

jemcům za pomocí prezentace jedno-

duchý způsob, jak správně vyplnit

žádost a projít přípravu projektu. Tato

prezentace se mezi zástupci nezisko-

vých organizací setkala s velmi pozi-

tivním ohlasem, vše bylo dobře při-

praveno a většina přítomných si

pochvalovala přehledné a stručné

představení novinek i možnost získat

prezentaci v elektronické podobě jako

přímý návod ke zpracování žádosti. 

Celé setkání se neslo v příjemné ne-

formální atmosféře a po krátké pře-

stávce na občerstvení měli zájemci

možnost prodiskutovat své dotazy se

zástupci Oddělení územního rozvoje

ÚMČ Praha 14, Nadace Via, ale i pří-

spěvkové organizace Praha 14 Kulturní,

kterou většina občanů zná pod původ-

ním názvem KVIZ. Odpolední setkání

nakonec trvalo téměř tři hodiny

a z dotazníků, které v závěru akce vy-

plnili všichni přítomní, jasně vyplynulo,

že byl workshop pro přítomné příno-

sem. Přednesené informace byly pod-

le hodnocení přítomných zástupců

„neziskovek“ dobře srozumitelné

a místo pro konání bylo vhodně vybrané.

(jam)

Zástupci neziskových organizací mohli debatovat např. se starostou Radkem Vondrou (uprostřed).



EVROPSKÁ INTEGRACE, EVROPSKÁ
SPOLUPRÁCE ČI EVROPSKÉ
OBČANSTVÍ PATŘÍ MEZI POJMY,
SE KTERÝMI SE SOUČASNÁ
SPOLEČNOST DENNODENNĚ
SETKÁVÁ. PŘIŘAZENÍ KONKRÉTNÍHO
OBSAHU TĚMTO POJMŮM VŠAK MŮŽE
PŮSOBIT MENŠÍ ČI VĚTŠÍ OBTÍŽE
DOSPĚLÝM OSOBÁM, STEJNĚ TAK
JAKO DĚTEM A MLADISTVÝM. 

Uvědomění si identity vlastního národa

je možná o něco snazší a bližší. Do-

mníváme se, že na základě poznání

své vlastní národní identity, stejně tak

jako lokálních, rodinných i osobních

dispozic, je možné poznat a ocenit

myšlenku evropské jednoty. V rámci

všech sociálních služeb organizace JA-

HODA, jejichž cílovou skupinou jsou

právě děti a mládež, se snažíme nejen

tuto ideu dále šířit, ale zejména aktiv-

ně podporovat na základě výměnných

zahraničních pobytových akcí. 

V loňském roce JAHODA navázala spo-

lupráci s organizací OFT Rabet z ně-

meckého Lipska a následně uskutečni-

la pro uživatele svých sociálních služeb

NZDM Džagoda a Terénní program

(mládež a mladí dospělí ve věku 12–18

let, resp. až 26 let) výměnný pobyt, který

nesl název „Willkommen in Leipzig =

Vítejte v Lipsku“. Akce, jejímž hlavním

cílem bylo, aby obě skupiny mladistvých

vzájemně poznaly sebe i kulturu jiné

země, navázaly přátelství a ověřily si

své znalosti cizích jazyků, se zúčastnilo

8 dospívajících osob z každé organizace

a jejich doprovod. Pestrou škálu aktivit

si všichni zúčastnění dosyta užili –

v programu bylo psaní textů a následné

společné nahrávání písní ve studiu, ma-

lování na zeď dle předlohy, vaření typic-

kých pokrmů obou národních kuchyní,

návštěva zábavního parku i aquaparku

a mnoho dalších lákavých aktivit. V roce

2013 je řada na nás, abychom pohostin-

nost a aktivní program připravili, neboť

prostřednictvím projektu Mládež v akci

budeme moci přivítat o letošních Veli-

konocích skupinu přátel z Lipska u nás

na Černém Mostě. Projekt jsme nazvali

příznačně – „Rabet na Mostě“.

Záměrem projektu je, aby si všichni

jeho účastníci akci nejen užili, ale ze-

jména načerpali i nové vědomosti a po-

hledy na svět. Věříme, že se nám poda-

řilo připravit takové aktivity, které budou

zábavné a současně budou prošpiková-

ny pointou, která se bude vztahovat

k našemu zadanému cíli – osvěty ev-

ropské spolupráce a integrace. Parti-

cipace na projektu „domácích“ začala

již při samém vymýšlení aktivit, neboť

jednou z nosných myšlenek projektu

je, aby mladí lidé pouze pasivně ne-

přijímali zadané úkoly, ale aby sami

vymýšleli to, co je zajímá, aby se sami

podíleli na přípravách a organizaci své-

ho volného času. A jaký program je tedy

nachystán? Tak namátkou: „Hra na

hranice“ si klade za cíl interaktivní for-

mou identifikovat výhody a nevýhody

sjednocené Evropy, uskutečnění rozho-

vorů účastníků projektu s respondenty

napoví mnohé o tom, jak vnímá evrop-

skou integraci komunita na Černém

Mostě, exkurze v zařízení sociální 

služby zdůrazní myšlenku solidarity

a sociální integrace. Na základě uplat-

nění principů neformálního učení

máme v úmyslu všem účastníkům na-

bídnout společenské hry, exkurze i spo-

lečnou realizaci běžných činností z kaž-

dodenního života. Pro podpoření

myšlenky aktivního odpočinku a smys-

luplných volnočasových aktivit program

obsahuje i outdoorový program (lanové

centrum, večerní program u ohně).

Pro „domácí“ účastníky bude zejména

novinkou možnost představení svého

prostředí vrstevníkům z cizí země.

Jedním z cílů projektu je snaha

o zvýšení povědomí o svém domově,

o místě, odkud pocházím. Očekává-

me odkazy na fakta, která jsou urči-

tým způsobem výjimečná a na něž

může být před neznalým člověkem

hrdý. Věříme, že jednotlivé aktivity

projektu povedou k uvědomění si své

vlastní národní identity. Pro hostující

účastníky naopak půjde patrně o jednu

z prvních návštěv cizí země. Budou se

tak muset vyrovnat s neznámým pro-

středím, odlišnou kulturou a zvyky

i případnou jazykovou bariérou. Jed-

nou z aktivit je proto i nabídka bez-

pečně si vyzkoušet formou hry orienta-

ci v neznámém prostředí. Jednotlivé

aktivity jsou záměrně naplánovány

tak, aby byla nezbytná spolupráce

české a německé mládeže. Pro re-

flexi, hodnocení a vyjádření zpětné

vazby jsou naplánovány pravidelné

společenské večery. 

Týdenní intenzivní kontakt s příslušní-

kem jiného národa vnímáme jako zna-

menitou možnost rozšířit v mladém

člověku omezeném na svůj lokální ho-

rizont povědomí o někom, kdo má od-

lišné bydliště, řeč, životní postoje

a mnohdy i vnímání vůči okolnímu

světu. Záměrem je, aby toto odlišné

neodsoudil, ale navázáním vztahu, pří-

padně přátelstvím tuto odlišnost vní-

mal jako možnost, kterou chce pro-

zkoumat, se kterou se chce seznámit

a které v posledku dá šanci, aby na něj

v pozitivním působila. Dobrým Evropa-

nem se přece stává jen ten, kdo je

dobrým Černomosťákem!

(jam)

Projekty

Interiér klubu Rabet v německém Lipsku navštívili v rámci projektu i mladí lidé z Prahy 14. 

RABET NA MOSTĚ
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KULTURNÍ DŮM KYJE
ŠIMANOVSKÁ 47, PRAHA 9, 198 00

INFO@KDKYJE.CZ
WWW.KDKYJE.CZ

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Zveme vás k tanci i poslechu. Hraje COLOR 
CLUB PRAHA s kapelníkem Josefem Šrámem. 
Cena 50 Kč

MĚSTO PRO ŽIVOT 
Vyzkoušejte si s námi roli městského parku, 
domu či kostela a proměňte se v městské 
architekty či urbanisty. Originální dílna určená 
dětem i dospělým vás prostřednictvím hry 
seznámí s principy tvorby města. Cena 50 Kč

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Dětský koncert Slávka Janouška 
Pro všechny velké děti z mateřských školek 
a malé děti ze základních škol. Skotačivé 
písničky z nového CD, zazní i zhudebněné 
říkanky z knihy Daniely Fischerové Milion 
melounů. Díky řadě slovních hříček se nebudou 
nudit ani dospělí. Od 3 let, 40 minut. 
Cena 50 Kč 

KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI 
Peripetie DS-14
Pojďme si připomenout léto s bláznivou českou 
letní komedií s vůní dovolené, plnou absurdit, 
paradoxů a humoru o českém naturelu 
a touze ušetřit Eura na dovolené v zahraničí. 
Autor a režie: Ivana Boháčová. Cena 90/70 Kč

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
O chytré kmotře lišce
Divadlo Andromeda 
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou 
lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány 
tvorstva. Dokáže ale také pochopit, kdy její 
taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby 
napravit. Od 3 let, 50 minut. Cena 50 Kč  

BESEDA
Role kultury v našem životě 
O znacích civilizačního vývoje trochu jinak 
s historikem, sociologem a cestovatelem 
PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. Cena 45 Kč. 

KONCERT LEGENDY:
Žalman & Spol.
Pavel Žalman Lohonka, to je nestor folkové 
hudby, který se na českých a přilehlých scénách 
pohybuje už čtyři desetiletí. 
Cena 240 Kč  
NOVINKA číslovaná místa a možnost výběru 
sedadla! 

BESEDA
S foťákem za historií čtrnáctky
RNDr. Pavel Mrázek, CSc.
Městská část Praha 14, ač velmi mladá, 
je zajímavým historickým objektem. Její 
předchůdci – obce Kyje, Hloubětín a Hostavice 
měly minulost na události bohatou. Výjimkou 
nejsou ani počátky sídliště Černý Most… 
Cena 45 Kč 
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TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Zveme vás k tanci i poslechu. Hraje COLOR 
CLUB PRAHA s kapelníkem Josefem Šrámem. 
Cena 50 Kč  

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Maxipes Fík 
Divadlo Špilberg Brno 
Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé 
ožívá na jevišti. Divadlo Špilberg Brno jako 
první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, 
který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. 
V inscenaci se objeví postavičky známé 
z večerníčků i knižního vydání příhod. Pro děti 
od 3 let, 50 minut. Cena 50 Kč 

GEORGES FEYDEAU: 
DÁMSKÝ KREJČÍ
Divadlo Akorát
Překlad Michal Lázňovský, pro divadlo upravil 
Pavel Klečka. Cena 90/70 Kč

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Pověsti české 2 
Divadlo Evy Hruškové  
a Jana Přeučila 
Muzikálové zpracování z dílny autorů – 
Zdeňka Bartáka a Jiřího Chalupy! Malí diváci 
se nejen pobaví vtipným řešením loutek 
JAROSLAVA DOLEŽALA, ale sami se také 
zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou 
z historických postav. Hrají Eva Hrušková a Jan 
Přeučil. Od 3 let, 55 minut. Cena 50 Kč 

BESEDA
Panovník, který nechtěl být králem 
Aneb o krátké vládě Albrechta Habsburského 
v českých zemích. O historii trochu jinak 
s historikem PhDr. Jiřím Sommerem, CSc. 
Cena 45 Kč

PLATÍ AKCE 5 + 1 VSTUP ZDARMA! 
Vyzvedněte si věrnostní kartu, sbírejte razítka 
a získejte 6. vstup zdarma! Více informací 
v pokladně KD nebo na www.kdkyje.cz.

Registrujte se mezi přátele KD Kyje, dostávejte od 
nás newsletter s programem a soutěžte. Každý 
měsíc losujeme o 3 x 2 vstupenky pro registrované 
uživatele na libovolný program v KD! 
GRATULUJEME VÝHERCŮM LEDNOVÉ SOUTĚŽE:   
 MONIKA.MORAVKOVA@, TINKASEBEKOVA@, ZDENEKVOVES@. SVÉ 
VSTUPENKY SI PROSÍM REZERVUJTE NA E-MAILU INFO@KDKYJE.CZ.  
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Život u nás

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE V PRAZE 14

TIP NA BŘEZEN
16. 3. 2013 – Kyje Hall Cup 6 
Hala TJ Kyje, Hamerská 1307
Halový turnaj 4+1, start v 10.00 hod.

Startovné 1 200 Kč/tým – oběd v ceně

registrace: turnaje@stopzevling.cz

PÁR SLOV O „PERIPETII“ A O LETNÍ KOMEDII 
„KDO ŠETŘÍ, MÁ ZA TŘI“

Divadelní soubor „Peripe-

tie“ je přes rok starý sou-

bor a zrovna tak stejný čas

trvalo i nastudování autor-

ské divadelní komedie Iva-

ny Boháčové „Kdo šetří,

má za tři“ od prvního

konkurzu, který probíhal

v KD Kyje Praha 14. V na-

šem týmu je celkem pat-

náct členů... a jsou to

amatéři, profíci i lidé, kteří

mají pro divadlo slabost

a baví je hravost. A proč

zrovna česká komedie

z prostředí dovolené dvou

různých rodin? Tak to je proto, že lidé by se měli umět zasmát, přece každý

z nás už podobnou dovolenou v zahraničí prožil a určitě se i nad naším „če-

cháčstvím“ zasmál. Naši herci dokážou zručně dát scéně grády, vtip a lehkost

a nám jde především o to, aby se divák pobavil.

Srdečně vás zveme 21. 2. 2013 do KD Kyje, Šimanovská 47, a to v 19.00 hodin.
Vstupenky je možné zajistit na

http://www.kdkyje.cz/cz/program/peripetie3

VÝSTAVA
V pondělí 4. února 2013 bude v Gale-

rii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý

Most, v  l7 hodin zahájena výstava

obrazů, kreseb a plastik Lukáše

Kůse a Elišky Švecové. Výstava potr-

vá do 28. února a bude otevřena vždy

v úterý, ve středu a ve čtvrtek od l4 do

18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin.

KONCERT
Dne 27. února od 18.30 hodin se

uskuteční v  Galerii 14 koncert ko-

morní hudby. Vystoupí Českoslo-

venské komorní duo: Pavel Burdych

– housle, Zuzana Berešová – klavír.

Zazní díla J. Brahmse, J. Masseneta,

B. Smetany a dalších. Vstup volný.P
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TOMMI – holding, spol. s r.o.  *  U Svobodárny 1110/12  *  190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel.: 284 818 631, 641, 751  *  Fax: 284 815 039*

info@tommi.cz   www.tommi.cz

Provozovny: 

Praha 9, U Svobodárny 1110/12  *  Praha 9, Jablonecká 723/4  *  Praha 10, Vršovická 1429/68

Praha 11, Tererova 1356/6  *  Brandýs nad Labem – St. Boleslav, Zahradnická 1723/6

holding spol. s r.o.

Vedení účetnictví, správa nemovitostí

Spravujeme 315 SVJ a 60 BD

Pojištění

Oprava, údržba, 24 hod. havarijní služba

21 let na trhu – zkušenosti, kvalita, spolehlivost

® p
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Dům sociálních služeb
Domov pro seniory 

Bojčenkova 1099/12

Komu službu poskytujeme?
Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu 
snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je 
v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí. 
Poskytované služby jsou určeny především pro občany 
hl. m. Prahy, přednostně však pro občany Prahy 14.

Máte zájem o poskytování naší sociální služby?
Jestliže byste měli zájem o poskytování naší sociální 
služby, kontaktujte sociální pracovnici. Pokud byly 
zveřejněné informace pro Vás nedostačující, můžete se 
sociální pracovnice na cokoli zeptat.

KONTAKTY 
Vedoucí domova:
Ivana Pokorná
tel.: 281 917 473, 
777 680 907 
e-mail: 
pokorna@cckp9.cz 

Sociální pracovnice:
Mgr. Martina Hanusová
tel.: 777 704 127
e-mail: socialni.bojcenkova@cckp9.cz
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Pomáhají nám

NABÍDKA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
ČTRNÁCTKA
Kučerova 14/768, Černý Most

tel.: 724 767 622

e-mail: centrum14@centrum14.cz

www.centrum14.cz

Dopolední programy pro děti 0–6 let
a rodiče: Miniškolička Čtrnáctka 
Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00 hod. pro vaše děti bude po-

kračovat celodopolední program. Ve

školičce si budeme hrát, zpívat, tvořit,

malovat, tancovat, chodit na vycházky,

zkrátka rozvíjet kreativní a adaptační

schopnosti vašeho dítěte, které necho-

dí do školky a potřebuje kolektiv. O vaše

děti se postarají zkušené lektorky. 

Středa 8.00–12.00 Rodinné dílničky pro

maminky, táty, ale i babičky a další čle-

ny rodiny společně s dětmi 0–6 let. Tvo-

ření při kávě a čaji, pro větší děti při-

pravená herna. 

Nabídka odpoledních kroužků a kurzů
pro předškolní děti:
Výtvarný kroužek Pastelka – od tří let

Taneční a dramatický kroužek – od tří

let 

Sportovní hry – od tří let 

Flétnička – od čtyř let 

Logopedický program pro rodiče s dět-

mi s chybnou výslovností 

Nabídka odpoledních kroužků a kurzů
pro školní děti (od šesti let):
Výtvarka – tradiční výtvarný kroužek, děti

se seznámí s různými kreativními techni-

kami, rozvíjí svoji fantazii a tvůrčí aktivitu 

Dramatický kroužek – program her,

nácvik představení 

Šachový kroužek – pro začátečníky

i pokročilejší děti

Flétna pro školní děti – pro začáteční-

ky i pokročilé

Kytara k táboráku – od osmi let

Keyboard – klávesy od osmi let

Sobotní workshopy Čtrnáctky pro ce-
lou rodinu
Na sobotní odpoledne od 16.00 hod.

budeme připravovat Workshopy Čtr-

náctky. Pod dohledem a s pomocí od-

borných lektorek si můžete přijít vyro-

bit hezké věci pro radost a potěšení. 

Na akce je nutné se přihlásit vždy do
pátku do 12.00 hod.

Program na únor:
2. 2. Malovaní uhlem – pojďte si na-
malovat Ladův zimní obrázek, budete
sami překvapení, jak krásně malujete 
9. 2. Enkaustica – malování horkým

voskem a speciální žehličkou na en-
kausticu 
14. 2. Karneval ve čtrnáctce od 16.00
hod., nutné přihlášení, o zábavu bude
postaráno. Vstupné 75 Kč 
Podrobný program včetně rozvrhu na-
jdete na www.centrum14.cz
tel.: 603 24 94 27, Kateřina Chvátalová

VESELÝ ČERTÍK
Národních hrdinů 3, Dolní Počernice

(2. patro nad restaurací Léta Páně)

tel.: 777 001 320 

e-mail: info@veselycertik.cz

www.veselycertik.cz

od 16. 1. 2013 – Powerjóga pro ma-
minky s hlídáním dětí 
130 Kč/1 lekce bez hlídání, 1 680 Kč

/12 lekcí

1. 2. 2013 od 10.00 – Péče o zoubky
– přednáška 80 Kč, 

hlídání 50 Kč/dítě

4.–8. 2. 2013 – Týden otevřených dveří 
Již od 11. 2. 2013 začíná nové pololetí

pro zápis kroužků. Více na našem webu.

od 4. 2. 2013 každé pondělí 15.00–
15.30 – Babymasáže
Vhodné pro maminky s dětmi od 2–7

měsíců, 1 950 Kč/15 lekcí

6. 2. 2013 od 20.00 – Večerní tvoření
– korálkování, 200 Kč/osobu

8. 2. 2013 od 10.00 – Já do školky
nepůjdu, oblékat se nebudu
Přednáška z cyklu Rodičovství bez vrásek.

100 Kč, hlídání dětí 50 Kč/dítě

10. 2. 2013 – Velký počernický kar-
neval Veselý čertík ve spolupráci

s restaurací Léta Páně pro vás a vaše

děti připravili den plný zábavy s bo-

hatou tombolou. 99 Kč/os.

19. 2. 2013, 15.00–18.00 Kadeřnice
Laď ka stříhá malé čertíky
Od 70 Kč/dle náročnosti střihu

21. 2. 2013 – Emoční inteligence –
přednáška, 320 Kč, vč. prac. sešitu

22. 2. 2013 od 10.00 – Babysigns –
kurz znakování, 879 Kč (vč. komplet

sady), 499 Kč (bez materiálu)

22./23. 2. 2013, 18.00–10.00 Pyžám-
ková noc v Čertíkovi Toužíte po vol-

ném večeru? Svěřte vaše děti do na-

šeho čertovského nočního doupěte

a načerpejte novou energii. 

450 Kč/1 dítě, 700 Kč/sourozenci

27. 2. 2013 od 20.00 – Sushi workshop
Vytvořte si vlastní Suschi, 600 Kč/os.

29. 2. 2013 od 11.00 – Šikulky bez
plenky Interaktivní seminář pro rodiče

a děti od 1 do 3 let, 150 Kč/os.

JAHODA
Vybíralova 969, 198 00 Praha 14

tel.: 777 674 060

www.jahodaweb.cz

NZDM Jahoda (6–15 let), otevřeno:

pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–19.00. 

NZDM Džagoda (12–18 let), otevřeno:

pondělí, úterý a čtvrtek 14.00–20.00. 

TERÉN (12–26 let), Černý Most – pon-

dělí a středa 15.00–20.00, Monika

a Martin, tel.: 773 674 060. Rajská,

Lehovec, Hloubětín – úterý a čtvrtek

15.00–20.00, Honza, Monika, Martin,

tel.: 777 747 067. PIXLA je otevřena

za špatného počasí v pondělí, úterý,

středu a čtvrtek 16.30–20.00, nebo po

dohodě s pracovníky ve dnech terénu.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JA-
HODA stále přijímá děti od 2 let
Každé úterý od 8 do 12 hodin probíhá

zápis do školky na šk. rok 2013/14.

KLUB pro rodinu JAHŮDKA
Středeční herna s kavárnou: středa
10.00–19.00
Páteční Activity: pátek 9.00–14.00
velká herna s programem (sledujte
facebook nebo web) 
Můžete si u nás zarelaxovat s dětmi

u kávy, vína, piva, knih, časopisů,

stolních her, fotbálku...

Přijímáme přihlášky do kurzů:
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 
2 LET S VÝTVARNOU DÍLNOU, 
středa 9.30–11.00
ANGLIČTINA S HLÍDÁNÍM, 
úterý 10.00–11.30
Rodičům nabízíme také:

JAHŮDKOVÁ ŠKOLIČKA, dopolední

hlídání dětí od 1 roku (po, út, čt)

PYŽÁMKOVÁ NOC, hlídání dětí od 

1 roku přes noc (2x do měsíce)

Přihlášky přijímáme v kanceláři 

JAHODY nebo na 

jahudka@jahodaweb.cz

Informace a fotky z akcí Jahůdky na
www.facebook.com/rcklubjahoda

KCR HEŘMÁNEK
tel.: 724 761 196, 281 862 343 

www.prorodinu.cz

www.abcprorodice.cz

www.nfhermanek.cz

Kurz efektivního rodičovství – 6. 2.
2013, 6. 3. 2013. Praktický nácvik

řešení nejčastějších problémových

situací, podpora a pomoc při zvládá-

ní výchovných postupů, jež vedou
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k dobrému fungování vztahu rodič –

dítě a k celkovému pocitu spokoje-

nosti v rodině.

HRA NA KYTARU VE II. POLOLETÍ!
Volná místa od začátku února
13. 2. 2013 – Psycholožka MUDr. Hor-
ká – ZŠ Horní Počernice – budova VOŠ
ETS Praha (Stoliňská) – Jak zvládat
komunikaci tak, že se domluvíme bez
zbytečného stresu 
2. 4. 2013 – Zvládání emocí u dětí
(věk 4–8 let)
16. 4. 2013 – Zvládání emocí a chování
u dětí
Nabízíme volná místa v jesličkách
a ve školce – pro více informací

kontaktujte paní Petru Jelínkovou,

tel.: 724 692 085.

MC PASTELKA
Sadská ul. 530, 

Praha 9 – Hloubětín

tel.: 723 120 494

www.mcpastelka.cz

Centrum Pastelka provozuje celo-
denní školku (pro děti 2–6 let), ve
které se pracuje Montessori meto-
dou, a zároveň organizuje vzdělávání
a zájmové odpolední kroužky pro děti
ve věkové kategorii 0–6 let:
ZÁPIS DO ŠKOLKY PASTELKY NA 
2. POLOLETÍ – VOLNÉ MÍSTO! Školka

je otevřena denně 7.30–16.00 hod. 

NOVÝ LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (3–5 LET): od úno-
ra 2013 vždy v úterý 16.00–16.45 hod.
ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH ZÁJMO-
VÝCH KROUŽKŮ NA 2. POLOLETÍ
POUZE NA VOLNÁ MÍSTA! 
Seznam kroužků a další informace

na webových stránkách.

KC MOTÝLEK 
Vlčkova 1067, Praha 14 

tel.: 281 912 081, 775 964 765

e-mail: motylek@motylek.org 

www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–

11.30 hod./1 900 Kč pol. nebo 150 Kč za

návštěvu

Školička Motýlek: čt 8.30–12 hod./ 

2 890 Kč pol. nebo 200,- za návštěvu 

Volná herna: po, čt 14–17 hod., pá

13–15.30 hod., 50 Kč/rodina

Keramická dílna: po 16–17 hod./ 

1 600 Kč pol. 

Logopedie a poradenství: dle dohody

út 12. 2. od 17 do 18.30 hod. – Workshop

Šperky z ovčího rouna – pro maminky

a děti od 5 let/podle šikovnosti dětí,

pracujeme s jehlou, cena: 70 Kč za

dospělého a dítě, 2. dítě + 50 Kč 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
poskytuje dětem se zdravotním po-

stižením keramiku, plavání, muziko-

terapii, klub s výtvarným tvořením,

sportovní klub, logopedii, arteterapii,

a to v odpoledních hodinách ve všed-

ní dny. Více na www. motylek.org. 

PODPORA RODINÁM S DĚTMI V NE-
PŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – středa 9–12 hod. 

Herny s programem – pátek 9–12 hod.

Nízkoprahový klub PACIFIC:
středa 6. 2. od 17 hod. – VAŘENÍ s Ondrou
(především pro starší)

úterý 12. 2. od 15 hod. – VAŘENÍ s Ondrou
(především pro mladší)

čtvrtek 14. 2. od 15 hod. – VALENTÝNSKÝ
BOWLING
úterý 19. 2. – HOLČIČÍ POVÍDÁNÍ
S GYNEKOLOŽKOU LENKOU – od

14.30 hod. pro mladší a od 16 hod.

pro starší holky 

čtvrtek 21. 2. od 15 hod. – FILMOVÝ KLUB
Každé pondělí a středu 17–18 hod. 

– Zumba
Čekají nás i aktivity a akce, které

naplánujete vy, a při zimním počasí

i bobování a stavění sněhuláků. 

Těšíme se na vás!

MC KLUBÍČKO 
YMCA PRAHA
Vlčkova 1067, 

198 00 Praha 9

tel.: 777 596 163

e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

www.mcklubicko.cz

Novinky v programech:
Montessori pracovna (od 1,5 roku) 
– čt 13.30–14.15 (mladší) 
a 14.30–15.30 (starší). 
Montessori předškolák (5–7 let) 
– st 13.30–14.30 a 15–16 hod. – při-
hlášení na oba programy nutné: 
andrea@sikovnamama.cz, 

tel. 724 433 865.

Více o Montessori se dozvíte 5. 2. od

19.30 na přednášce Montessori meto-

da – její principy a využití. Přednáška

bude trvat cca 1,5 hodiny, vstup 50 Kč.

Prosíme o přihlášení.

Hlídací hernička (od 1 roku) – čt 14. 2.

a 28. 2. 8.15–11.30 hod. 80 Kč/1 hod.,

další 50 Kč, dopol. 150 Kč. 

Přihlášení nutné: tel. 777 596 163 nebo

klubicko.ymca@seznam.cz.

Sborový zpěv – čtvrtek 7. 2. a 21. 2.

9.30–12.30. Zveme rodiče, kteří rádi zpívají.

Poslední volná místa v  kurzu Cvičení

pro rodiče s kojenci.

Odborné programy – přednášky:
6. 2. od 10.15 Sociálně stimulační sku-

pina pro děti s rodiči Hrátky s ptákem

Zlobivákem 

20. 2. od 10.30 Seminář pro rodiče
Rozvoj dítěte (jak pomoci dítěti, aby

emociálně přijalo, rozumem pocho-

pilo novou skutečnost, motivace, za-

ujetí dítěte) 

Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno ob-

jednat M. Nováková, tel.: 775 204 208 

Jednorázové akce: 
S klubíčkem kolem světa – pátek 8. 2.

16–18 hod. – akce pro děti s  rodiči

(soutěže, tvoření, povídání z  různých

kultur)

Tvoření z fima – sobota 9. 2. 14–18 hod.

(magnetky, lžičky, jednoduché přívěsky

na krk nebo na klíče). Vstup 50 Kč/rodina

+ materiál. Přihlášení nutné.

Karneval již tradičně se soutěžemi 

– pondělí 25. 2. 9–12 hod. 

Vstup 40 Kč/rodina

Setkání rodičů aneb Kavárna II. – úte-

rý 12. 2. od 20 hod.

Podrobné informace o programech na

webových stránkách MC Klubíčko.

DĚTSKÉ STUDIO 
POHÁDKA
Bobkova 777, Praha 9 – Černý Most

tel.: 739 034 435

e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

www.pohadka-praha14.cz

DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKA 
Po–Pá 8–12 hodin 
ODPOLEDNÍ ŠKOLIČKA 
Po–Pá 12–16 hodin pro děti 2,5–6 let. 
V únoru začínáme 2. pololetí našich

odpoledních kroužků. 

TANEČKY, ZPÍVÁNKY, DRAMAŤÁČEK,
JÓGA
Informace o volných místech vám

podá J. Šindelářová.

Tradiční dětský KARNEVAL v Pohádce

se bude konat 8. února v 17 hodin. Mís-

ta jsou omezena, přihlášení je nutné!

V týdnu od 18.–22. 2. budou v Pohádce
jarní prázdniny.

FARNÍ CHARITA KYJE 
Maňákova 754, Černý Most

tel.: 739 203 254

www.charitakyje.cz

Dětský Karneval Těšte se na průvod

masek, tombolu, soutěže…

Fara Kyje – Prelátská 12, 

Kdy: 9. 1. 2013 od 16.00h.
Vstupné dobrovolné.

Více info na: www.farnostkyje.cz.
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NAPSALI JSTE NÁM!
Dobrý den, 

plánuje se také výměna oken a zateple-

ní detašovaného pracoviště Gymnázia

Praha 9 ve Vybíralově ulici? 

Jan Charvát 

Vážený pane Charváte,

městská část Praha 14 získala pro letošní

rok ze strukturálních fondů Evropské

unie dotaci v rámci Operačního programu

životní prostředí na investiční akci „Ener-

getická úspora budovy ZŠ Vybíralova“. 

V rámci této investiční akce dojde k celko-

vé rekonstrukci zmíněné budovy a ze-

jména pak k zateplení obvodového pláště

budovy (obvodových stěn a střech jednotli-

vých pavilonů budovy) včetně výměny vý-

plní otvorů (tj. oken, případně dveří či

prosklených stěn), a to v těch pavilo-

nech, kde jsou stále ještě původní prvky.

Jedná se tedy také o pavilon, ve kterém

je umístěno detašované pracoviště

Gymnázia Praha 9. K zahájení zateplení

budovy by mělo dojít již v letošním roce,

v době letních prázdnin.

Radek Polák,
oddělení komunikace s občany,

MČ Praha 14 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

VŠEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM V PRAZE 14
Máte potíže se svým zdravotním stavem?

Chcete pro své zdraví něco udělat? Přijďte mezi nás.

Máme své základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami, do kterých se můžete přihlásit.

Co vám můžeme nabídnout?
• Pravidelně cvičíme každý týden pod dohledem 

lékaře cvičení s prvky jógy, které je dostupné všem.

• Chodíme každý měsíc na vycházky do okolí Prahy.

• Pořádáme rekondiční pobyty se státní dotací 

v nejhezčích koutech naší vlasti.

• Organizujeme přátelská posezení, spojená 

s besedou s odborníky na různá témata.

• Organizujeme občasné rekondiční autokarové zájezdy,

při kterých navštěvujeme kulturní památky a poznává-

me krásy naší vlasti.

Jsme skupina zdravotně oslabených, kteří mají radost ze ži-

vota a snaží se ze všech sil zachovat si zdraví a dobrou náladu.

Přihlásit se můžete do: ZO SPCCH Praha 14

Kontakt:
Angorová Věra, tel. 737 535 105
Předseda ZO Praha 14

Ivan Georgiev, tel. 777 073 444
Předseda OV Praha 9

� Privatizace a převody bytu do vlastnictví.
T: 724 304 603.

� MAJITEL PRODÁ 2+kk/terasy cca 64 m2,
novostavba, Ciglerova ul., perfektní
stav. Cena 2 480 000 Kč. M 604 270 830.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

� Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep
či půdu. Odvoz starého nábytku aj.
odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.
Realizace a údržba zahrad. 606 662 223,
723 899 561.

� Drobné i větší práce a opravy v domác-
nostech, precizně. Tel.: 737 272 779,
www.hodinovymanzeljano.cz.

� Čistíme koberce, postele, matrace,
sedačky, křesla a židle mokrou meto-
dou profi stroji Kärcher. Domácnosti
i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Doprava 
Praha 9 ZDARMA. Info a objednávky na
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

� JM-ÚKLID, dům nebo byt. Češka 38 let,
ŽL, zkušenost s úklidem mám. Jsem
spolehlivá. Nejraději Praha 8, 9. Tel.:
608 471 700, www.jmuklid.sluzby.cz.

� Kadeřnický salon Any nabízí veškeré
kadeřnické služby, kosmetiku, pedi-
kúru a manikúru. Náš salon se nachází
v Praze 9 – Kyje na Hutích, Za Černým
mostem 1425, ve squash centru, 5 min.
od M Rajská zahrada. www.kadernic-
tviany.estranky.cz. Tel.: 776 480 177.
Přijímáme i bez objednání.

� Chcete voňavou práci, která vás do-
opravdy uživí? Jinak než to znáte? 
Vydělejte s Oriflame a proměňte 
kosmetiku na peníze. Více info na
http://prace.michalikova.cz.

� Koupím byt do velikosti 90 m2 na Pra-
ze 9 nebo v blízkém okolí. Pouze solid-
ní jednání. V případě dohody platím
ihned. Tel.: 777 985 460. Nejsem RK.

� Nabízím malířské a lakýrnické práce 
+ štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz.

� Min. 8 000,- zapl. za st. zlatou minci 
10 Rb, 6 000,- za st. Svatováclavský dukát
a st. zl. šperky a kvalitní obrazy čs. mistrů.
Interantik Praha 9, Tel. 283 893 334, 
605 829 440 – nákup út–pá po 10 h.

� Nabízím vám kadeřnické služby všeho
druhu v prostředí vašeho domova a dle va-
šich časových možností. Volejte 774 901 193.

POMOZTE REKONSTRUKCI HŘIŠTĚ BRAMBORÁK
Obyvatelé z Prahy 14 se mohou připojit

k soutěži, jejímž cílem je rekonstrukce

takového dětského hřiště, které se na-

chází do 500 metrů od prodejny Lidl.

V  případě naší městské části se tak

může jednat o hřiště Bramborák. Hřiš-

tě leží v Hloubětíně u ulice Sadská. 

Projekt „Rákosníčkovo hřiště“, který

vyhlásila společnost Lidl Česká re-

publika, v. o. s., bude probíhat systé-

mem hlasování, a to prostřednictvím

www.lidl-rakosnickova-hriste.cz,
nebo SMS zpráv. Návrhy projektů dět-

ských hřišť s  nejvyšším počtem hla-

sovacích příspěvků projdou následně

také rekonstrukcí. Jen v  loňském

roce věnoval organizátor na rekon-

strukci celkem 16,5 milionu korun.

Zatímco vloni bylo díky tomu oprave-

no 11 hřišť, pro letošek se počítá do-

konce již s  19 projekty na rekon-

strukci. Podle organizátora by měl

být v  roce 2014 tento počet navýšen

na dalších 50. Všechna nová hřiště

spojuje motiv Rákosníčka, který se

stal zároveň také aktivní součástí

herních prvků. Neváhejte proto a po-

mozte zkrášlit naši městskou část!

Soutěž probíhá od 1. do 28. února.
Za zaslané hlasy všem děkujeme.
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Křížovka o ceny

Robert Walser (1878–1956), švýcarský prozaik: (citát v tajence)

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od městské části Praha 14. Správné 

řešení tajenky s adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2013 

na adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou

adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené obálce

na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

F. Cajthaml, Hloubětín; V. Korcová, Kyje; S. Franěk, Černý Most
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28. ledna
PAPÍROVÁ 
ZVÍŘÁTKA

18. února
MOZAIKA 

Z LUŠTĚNIN

4. února
KARNEVALOVÉ 

MASKY

VÝTVARNÉ
PONDĚLKY
VYTVOŘ DÁRKY PRO 
MÁMU A TÁTU 

Od 14 do 18 hodin v přízemí 
Zábavního Centra

POHÁDKOVÉ
STŘEDY
POJĎTE S NÁMI 
DO HLEDIŠTĚ
A PŘIJDETE JISTĚ PŘÍŠTĚ!

V Nákupním Centru 
vždy od 16 hodin

23. ledna
LIDUŠČINO DIVADLO 
„Slon Bimbo jde do světa“

6. února
DIVADLO KAKÁ 
„Ošklivé káčátko“

20. února
DIVADLO PALEČEK 

„Veselá pohádka“

Změna programu vyhrazena.

Změna programu vyhrazena.


